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אײנ אן נעםעו 62 לאסאל פװ די־םיםגלידעו
,סקםעלםענם ועם_ שםיםינ

ק«ם«יין. ארגאניזאציאנם גרויםען א אן סאננט ױניאן די

 יעצטע גאריכטעט ׳עוין האנען מיר
 דער אין םעםעיטענט דעם װענען האך

 יןורה נױ סון אינרוםטריע נודס ווה״ט
o 2[ נת יעצטען n  ,ufO’asifטען 

 װאירסערם גודס װחייט די האט אוריר,
 נאנײםטער־ א נעהאט 62 ראקאי ױניאן,

 חאל, מטה^װעז אין מעמבער־מיטיגנ סען
 פארנעלײנט איז סעטערםענט דער װאו

 בא־ צו סיטנלידער די םאן נעװארען
 1װעוע אננענוםען זא< «ר אויב ׳שטיסען

ניט. אדער
 םע־ חןר דיױוים, װיליאם ברודער

אינעמע־ האט ױניאז, דער םון נעדז׳שער

 אנרי־ נייעס דעם םון ■ונסטען די גענען
 טער־ א פאר געיעאםען א־ז װערכער םענט,

 <זאט עולם דער און יאחר, צװיי פון םין
 אויסמרקזאמ־ גרוים מיט צונעחערט זיך

 ד«ר באזונדער. *ונקט יעדעז צו קײט
 אנריםענם דער ראש נעװען אי* רעזולמאם

אננענוםען.נעװארען. א״ניפטיטיג איז
 אנרי־ דעם םון הויפט־יוגיוטעז •די
 אין איבערנענעבען pir טיר האבעז מעגט

װאך. לעצטע ״נערעכטינקײט״ דער
 נע־ אדרעסירט אויף איז םיטיננ דער

 סע־ װיים־פרעזיגענט אונזער םון װארען
נראטולירט האם ער לעםקאוױט׳פ. מױעי

 רעם טיט ױניא; דער tie םיטגיירער רי
 צו אויםגעשאהניט זיי און םעטעיםענט

 אז זעחז, און ױניאן רער אין אתסװו ז״ן
o םון ווגחטען רי n יא• *נויםעומ נטעט 

 י׳ד אין ווארען דורנגעשיחרט ריכםיג לען
 נרוחןר םון rnn די װי רעחנ, זײז נען.

 נעװא• אױפגצגוסען װארים איז דײוױס,
 ■Vi איו סיםינג םון ט׳פערמאן דער רען.
 איײ ניזנןם דער זייעטץ, נרוחנר װען

.62 יאקאל םון רז׳פענט
ט ױנייאן די * א־ וייעם א *ן פאננ ת  א

ניזאציאגם־קאםאיי־ן. .
 גױ פון *יע6איגחםנ !והײט״נירס די
 אינגאנצען ניט יײדער, נאר, איו יארס

 נענוג דא נאר זיינען עס ארנאניוירט.
 ײעל׳ *ו יארק, נױ אין ׳פעפער װײט־גודם

 און ניט ׳שייטח קיין חאט ױניאז די כע
 סך א זיינעז ארנייםס־באדיננוננעז די װאו

 דעם פון ױניאן״פעפער די אין װי *רנעחנ
םאף.

׳פטאר״ א  ivsmb איצם װעם ױניאן די
•jnr « » ׳ ארנאגיזיחון «ו ,דרײוױ ן jrp

■njr. איהרע א<« «ו אועלירט ױדאן די 
 אוניינג חנר »ין חעישען *ו םיםגלירער,

 אין ארנ״םעו די «ו רעחט זײ זאלען
 in *ו גיט נאך באיאגנשן װאס םרייד
 זאל׳נן זײ ׳זײ אויף װירמן און ױגיאן,

 םאר־ װעט, ױניאז די ארנאניזיחון. ?ץ־
 דורף םייל, ייחר טאן אויו זיך, טטעחט

 ארנייטע• די ניז ליםיעםם, און סיםיננץן
 חנרנריינם װעמן שעפער יענע םון

_____ װערעז•
ען ר מי ענ עז ר ם ■ ע ■־ ד א  ש

אן. מ ר ע ש ט
סלאהם, און סאהן פןן ארבייטער די

 ■רעזענ״ חאגען םט. טע26 װזןסט 136
 נרודער ׳אאי־ט׳פערםאז, זייער טירט

און װאט׳פ נאירענע א םיט םרידמאז,
 *«v םאר׳) ארנייט נוטע זיין םאר ט׳ןועין,

קאםיםע. די ■ יוניאן. די איז

 או»ער םוז םאםאגראסיע א פוז *ייכנוננ
 קאװאלא או יאדעם םעז װי *ײגס נערי *ר.

 שיםעיעד ה<ײנע י11או טאכאק ♦שערקישע)
 אין שיםעז נרויםע די צו ז< םיהרעז זיאם
 נײ נראם נעמיבען איז טאבאק דער ים.

 באיריא* איו םעריאקט םעםם אוז ניאט
W ײיו 50 םון ײעת? ײאם ioo .םונט

 טאבאקען טערקישע בעםטע
 אױםצײכנוננ גיבען

טשעםטערטיעלד׳ם
w -

 םאמםאוז אוז עהזאנטחי:<םמירנא אח פאײאלא
םון היםטארי נאנצער דער אין בעריהםם—

בלענדXצו
 און אראמאם מחיה׳דיגען זײער םאר טאבאק

 שאםעז צו זיכער העאםעז — ם^יוואר דעציקאטעז
םיגאחןס• בע׳מעם׳מערען בעסערעז ג^אטערעז, א

 מא־ םערקי^ע םײנע דיעןע בחגנגט — אבער
 ־— װײט סײל טויזענד .זעקס ים״ איבער׳ן באהעז

 הײםימע דא־געװאשסענע, אונזער םיט זײ בלענדעט
 טאבאקען אםעריקאנער בעסטע אנדעחו און בוירצי

 דעם אויוי שכל מיט אוז םארזיכטיג זײ באענדעט ־—
 כמד ט^עסמערםיעאד נאכגעמאכטע יזענענדע ניט

 דעם איהר האם דאן, ביז ניט אוז דאז,vטאדע;
 אז סאכט, װאס םמאוס דעם ־— םםאוק אמת׳עז
 אײנציגצר דער — האבעז *הנאה זאאעז םענער
דינ טהוט אוז קעז וואם ־— סםאוק טענ ^ א  *צו ם

ע.ל-דפם־־ש־ע-ם־ט*ע-ר- — פרידענשטעצען״ ן .י.

Liggett & Myers Tobacco Co.
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ױניאו ׳װאיהןעוס נארםענט לײדימס אינסערנקשאנאל וער פון ארנאן אפיציקלער
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 אנמקלאגט אינפערנעשאנאל אונזער
קאורפ׳ אוו ״קאנםעםפם ־ ־ ־

 אעדזשאגקשאן דער געגען קאמ״ דער — מדאן. אונזער געגען קיייםעס אינדזשאנקשאן גאך
באװעגונג. אנטיי״אינדזשאניש^ן םעכטיגע א אן םאנגט יארק נױ גרײטער פגן יטערשאםט אר- די — ז. פגע,

אינדךטאגיי^אן־קײסעס, םיאע די צו
 געגען חאט איגטערנײיטאנאל אוגזער װאט
 ״קאג־ א אױך צוגעקומען װאך די איז זיך,

 קלאגע די קײס׳/ קאורט אװ טעט*ט
 םרעסערישע ױגיאן באװאוסטע די פאכט
םלאר׳עהײמער. פירמע וױיסם

 ניױ ריכטער האט מערץ טען8 דעם
 ארויסנעגעבען קאורט סוירים םון נורגער

 אינדדצאניר אן פירמע דערסאנטער דער
 יע״ ■ייןעטען צו םאדװערט װעלכער ש%\,
 םירכיע, רי באהױפטעט איצם שאס. :עם

 אינ״ דעם ;עפאילנמ ניט האט ױגיאז די אז
 נעסי־ יע שאס דעם האט און דזשאנתשאן

 קלאגע די זיך בארוסט דעם חוץ א יועט.
 ענגילײ אוגזער אין װאס ׳דעם אויף אױך
 שון׳ם דדשאסטיס״ ״די אױסגאבע, שער

 עפעס געװען געדרוקט אסריל^איז טען8
 דאס אינדזשאנקשאנס. סעגען רעדט װאס
 ״כיל דעם פון סאראגראף געוויסער א איז
 קאונ־ עקזעקוטיװ דער װאס רייטס׳/ אװ
 אװ פעדערײשאן אטעריקען דער פון םיל

 דער נאך ארויסנעגעבעז, האט יײבאר
 אײניגע סיט װא״עיגגטאן אין קאנשערענ״ן

. . צוריק װאבעז
 טא:־ געװארען איז:עםאכט הילאגע די

 סופרים פאר אפרייצ, טען11 דעם ׳טאג
 קאװענאן דזש. עדװארד ריכטער קאורט

 אויםגע־ קילאגע די האט ריכטער דער און
 געגען געריכטעט איז קצאגע די נומען.

 ױניאן. אינטערנײשאנאל גאנצער אונזער
 אויסנערעכענט װערען אבער באזוגדערס

פרעזידענט :פערזאנען םאלגענדע די
 מא־ פרעזידענט װײם טער1 ?ו^עזינגעה

 םון סעקרעטער שעהנהאלץ, י. זיגמאן, ריס
 פרעזי־ ראטענבערג, סידני ;25 לאקאל

 דזשױ ;10 לאקאיל ױניאן קאטערס דענט
 ילע־ איזראעל ;26 לאקאא םיז מענעדזשערס

די אויסער .10 אאקאי סעקרעטער #וױן

 יעענקער, ב. סעם אגגעקאאצט אױך װערען
 דא־ און קאהען טשאראס הײטאן, זיגםאנד

אכײקא. מיגיק
 אנ־ קלאגע די האט קאװיגאן ריכטער

 אוים־ װערען אנגעקאאגטע די און גענומען,
 און קאירט אין ערשיינען צו געפאדערט
 בא״ ניט זאצען זײ װארום ערקלערען,
 אװ קאגטעםוט פאר װערעז יטטראפט

טעג פאר נעקסטע די אין איז קאורט.

 דארםען ױגיאן דער םון לאיער דער װעט
 דער אויף עגטפערען קאורט אין ערשײנען

קלאגע.
 גאד װערען צײט זעלבער דער אין

 כיאנופעק־ אנדערע םון ק^אגען געבראבט
 אינדזיעאגק־ םאריאנגען װאס טשורער,

שאנס.
 זעל־ דעם בײ טא:, זעלבען דעם טאקע

)16 זײט אויף (שיוס

 מאנר קלאוק רי פה אסס׳ן פראטעקםױו
מלחמה־אנשטעל א מאכט פעקטשזרערט

 ער״ איז אפריל, טעז12 דעם דיגסטאג,
 די פון טרײד־צײטונגען די אין ׳עינען
 בא־ לאנגער א מאנופעקטיעורער קלאוק
 דער םון מיטיננ יעהריליכע; דעם םון ריכט

 אפגע־ איז װאס אסם׳ן׳/ ״פראטעקטױו
 אין אװענט, טאנסאג געװארען האלטען
 זײער םון טי&ערטאך דער אסטאר. האטעל

 סילװערכיאן, ר. מר. באארד, עקזעקוםיװ
 געפיהרט איז םיטינג דער און קראנק איז

אוסטיג. מר. םרן געװארען
טאגעס־ארד־ אויפ׳ן םױאגע הױפט די

 דער אין לאגע איצטיגע די געװען איז נונג
 כיר. יארק. נױ םון אינדוסטריע קאאוק

 רעדע אעננערע א געהאלטעז האט לוסטיג
 דעו• אין לאנע אוסנאדמאלער דער װעגען

 װעגען גערעדט האט ער אינדוסטריע.
 ״םראטעקטיװ דער צװישען ברוך דעם

 װע־ ױניאז, קלאוקטאכער די און אסם׳ן״
 פארגעקופיעז זײנען װאס סטרײקס די גען

 רעקא:* װעגען םירמעז, ראנכע געגען
אין זאכעז.^ אנדערע נאך און סטראקיטאן

 אנגעגד אױך איז אלעם ףיעם אט באצוג
רעזאלוציע. א געװארען טען

 איץ רעפארט דער ריכטיג איז עס אױב
 מײ יענעם אויף איז טדײד־צײטוננעז, די

 אז באיעלוס, א געװארען אנגענוטען מיננ
 םאלנענדע די פאדערען זאל אסס׳ן די

:פונקטען דרײ
 םון רעדוצירוגנ אלנעכיײנע אז )1

װײדזשעס.
ארבײטס־שטונדען. מעהר )2
 דיסטשאר־ צו רעכט םולע דאס )3
עס. וױל פירמע די װען ארבײטער דזשען

 די וױל טעהר, ניט ארן ידאס אט
 אטת איז עס אױב אסס׳ן״, .פדאטעקטיװ

 געױא־ :עדרוקט איז װאס באײיבט, יער
טאגו־ די פין צײטונגען טרײד די ןיא י?ז

• + W V י»‘ * U 'p .
 אבער זיא מיייד־צײטוגגען יע:ע א*ן

 ״פיא- די װעטעז פון :עװארען נעזאגט :*ט
 בא״ וױ וױיל, עס. פאדערט טעקטײו״

)4 זײט אױף (ישלום

דרעםמאכער און װײםט רי צו װארט א
 האבען אינדזשאגרןיעאךקײסעס די

 װאס סטרײק, דעם אפגעשםערט ניט
 םאר׳• עטליכע די געגצן געפיהרט װערט

 די םירסען. דרעס און וױיסט עקשנ׳סע
 פ־יקעטען צו שארװערען אינדזשאנק״פאנס

 צװינגען ניט אבער קאנעז זײ שעפער, די
סטרײקס. די צוריקצורופען ױגיאן די

שע־ יענע נענען סטרײקס די אלזא,
 די פריהער. װי פוגקט, אן ;עהען פער

 װי געלד, םעהר איצט אבער דארף ױניאן
 די שטיצען צו :עלד דארןז סען םדיהער,

 זיף געלד אייד דארױ מען און סםדײקער,
 םא.״־־ די ורענען קאורטס די אין לאדען צו

 אינדדטאנק״ םאר באסעס די פון לאנגעז
 נױטיג, גאגץ דאריבער איז עס ׳עאנס.

 אינדוסטריע דער םון ארבײטער אלע אז
האלאר 6 דעם אײנצאהלען באלד זאילען

נ א נ ו רנ א ר צו װ ע כ א מ ק או ל !ק

 נאך געהט העגעדע, םאנטרעאל, זיא
 א. םירםע דער גענען סטרײק דער אז אלמ

 א אן שוין געהט סטרײק דער סאדער.
 נימ איז םירםע דער און צייט לענגערע
 טאגט־ אין סקעבס באיןומען צו געלוננען

 ארױסגעשיקט םירטע די האט רעאי*.
 שטעט אנדערע איז יאײי נײ איז אגענטען

 מאנטרעאל נאד פארנארעז פרובירעז צי
סטרייהברעכער. אלס קלאוקסאכער״

יארס, ניו פון קלאילטאכער די זאילעו
 םאר־ זײן שםעם אנדערע און •אחולפיא פי

 םאר־ לאזען נים קײנער זיך זאל זיכטינ.
 דער אנענםען. סאמער׳ס מון גאיעז

 אין איצט אי? טירםע דצוי געגען סטרײת
 ייר םייו ױניאן חײז »יז ®יייזגפמ

קמיס ג .1 p n e r w שלס םןונטרעאל אין

 בא עס האט ױניאן די װי אסעסמענט,
״עלאסען.
 צו זײן גענוג װערטער פאר די זאל

 דרעסטאכער און וױיסט די דערמאהנע;
 די אפצוצאהלען. באלד אסעסטענט דעם

 אין נאף שטעהען װאס ארבײטער,
 ארבײטען װאם ׳די פאר קעטפען סטרײק,

 עס און שעפער, נעסעטעלטע די אין שוין
 די פון ארבײטער די אויף חוב א ליענט

 ברא־ די שטיצען צו יטעפער געסעטעלםע
 אין נאך יטטעהען װאס סטרײקעי, װע

האטף.
 לעצטע געמעלדעט *טױן האבען טיר

 וױייי־ אז ״גערעבטיגקייט״, די א*ן װאך
 געװארען איז האלפערין דזש. פרעזידענט

 פוף םענעדזשער דזשענעראל דעד
 און װײפט דער אין באארד דזשאיגט

 םון פלאץ דעם אויף אינדוסטריע, דרעס
 אגגענוכיעז האט װעלכער זיגטאן, פארים

 צייט. קורצער א פאר בלויז אטט דעם
 צז גענומען זיו האט האלפערין ברודער

 מיט און ענערגיע פיעל טיט איבײט דער
 מימגלי־ טעטיגע די פון סיםוױריןוגנ דער
 גע־ ארבייט זײן װעט ױניאן, דער םון דער
ערפאלג. טיט װערפן געקרוינט וױס

אױםפאסעץ, װעט האי*פעריז ברודער
 אפכע־ זאלען האנדײטאנם ױניאן די דאס
 פײר״ די װאס יטעפיר, א^ע א*ן װערעז היט
 ױניאץ. דער טיט געסעטעלט האבען טען
 אױפצוםאסען, ענטשלאסען םעסט איז ער
 גע־ האבעז ארבײםער די װאס דאם אז

 ניט זא" סטרײה, לעצטעז דורכ׳ן װאונען
 בײ בלײבען זאל געװינס דער אױסריגען,

ארבײטער. די
ארבײמםלאזע. די

 בא־ שעיער, וױיסט און דרעס די אין
 איז דרעסשעפער, די 1אי טאהצ זתחמלם

ei>rj 0 ןײם אויזי

נים אינםמדנעשאנאל
soo$ ״כוגד״ פאר׳ן 

פױלען אין
 אמנעסמיע־קא־ דער א'ן באראף סעק.

פארטײ סאצ• דער פון פימע

 עקזעקוטיװ דזשעגעראל פון טײל דער
 איגטערנעיטאנאל, אונזעי םון באארד

 יארק, ניו ארום און אין זיף געפינט װאס
 זיצוננ. סיעשעל א געהאט װאך די האט
 װע:ען באראטען ;עדאיפט זיף האט מען

פראנען. װיכטיגע גאנץ פאר א
 פאר־ דעד טעדעם, װלאדיריר גענ.
 איז פוילען, א'ז ״בוגד״ םיז *טטעהער
 םארלאננט, און פימינג דעם צו ערשינען

 א *שטיצען זאל אינטערנעשאנאל די אז
 דער װאס צײםוגנ, ארבײמער אידייטע
 אנפאנ• קירצליף װעט פוילען אין ״בונד״

 איז פראגע די ארויסצונעבען. גען
 בא־ איז עס און געװארען אויםנענומען

 דעם פאד געבען צו געװארען שלאסען
דאלאר. 500 צװעין

פארנעלע״ אויך איז טימינג רעם אױןי
 עקזע־ דער פון צושריפט א נעװארען זען

 פאר* סאציאליכטישער דער פון קוטיװע
 איגטערנעשאגאל די װעלבען אץ ׳טײ

 פארטרעטער א *טילען צו געבעםען ווערט
 א'*נ־ אפריל, טען13 דעם װאשיננםאן אין

 סאציאליםטי־ דעד אין נעהטען צו טײל
קאפיםע. אפגעםטיע ״טער

 דאס גערוארעז, באשלאסעז איז עס
 פארטרעטען זאר באראןי אב. פעקרעטער

 אײנעסטיע דער איז אעםערנעשאגאל די
 פאר־ סאציאליסםײסער דער םון קאכיימע

 געװארען אינסמרואירט איז ער און סײ
 וואשיע־ אין אפרי< םען13 דעם זײן צו

•1טי

 גע־ אינסערנעשאנאל
אץ_יאװט סייס אינחשאנסשאז וױנט
 זיך ענטזאגט דעלעהעגטי דזשאדזש

 אינדזשאנקשאז אן ארױפצוגעבען
כט. פירםע דער כאתעגי

 1 סארט פון ךערעזזענט/ דזשאדזש
 ד^ט יןאורט, סופ*ים פון טױרם ספעיטעל
 פירמצ דער עגטזאגט ביאגטא; לעצטען

 אן ארױסצו;ע:ען סאן א*ן נארגעגיכט
 טאכנ פירטע די אינדזש^גלדצאן.

 שון 50 לאקאל און טשילדרעךדרעסעס,
 געגען שיהדט אי;טער:ע*טא;אל, אונזער

 לעגגערצ א דיט שױן םטרייח א איהר
 :געטראכט פירטע די זיןי ד-אט צײט.
 פי• שאפ ארום האבען זי דא-ף װאס

 כע• ין^ורט אין אװעק איז און קעסס?
 דע• דז״עאדזיש איגדזשאנתשאן. אן טען

 1ת״ געוערזען ניט אבער האט לעהענטי
באקוטען דארן• שירטע די װארופ גרונד,

 רעם האט ער און אינדזשאנידטאז, אן
ט פארלאנג באוױליגט. ד
איגטערגעשןו״ דער פאר לאיער אלס

 אוישגעטראטען איז קי*ס דיעזער אין גאל
 פונחםעז, די אין ראטעגבערג, טאריס
 םארטײ• ארויסגעבראכט האט ער װעלכע

ד אנגעגוםען דיגען ױגיאן די דיגענדי:  ג
רינטער. דעש שון זוארען

 א איז האט דעלעהענטי דזשאדדש
 אז שירטע, דער ;עזאגט שפראך ?לאהרער

 איגד• יןאורט א קריגען צ' פארזוו איהר
 אוטשטענדען ,ד אוגטער איז זשאנירשאן

 ױניאן די װארים בארעכטיגט, :יט
 םון ;רונד אױש׳ן און געזעצליך האנדעיט

 אינ״ קײן א*הר געגען לען ידאגע דער
װערען. א־ויסגעגעבען :יט דז״טאגיןשאן

 הץט פירמע דער םאר לא-ער דער
 צו אינדזשאנקשאן אן בעכט זײן געטאז

 דער ראטעגבערג, רד. אבער באקוטען.
 םאר׳ן האט ױניאן, דער שאר לאיעד

 איהם און רױיס, די צוגלידערט דזשאדזש
 דער םון קײס נאנצע רי אז באװיזען,

 ״גיט נרונד הײן האט בארגעגיכט םירמע
 דער דאס םארגעשלאנען, האט עד און

 אסיס״ אינגאנצען קייס רי זאל קאורט
. װארםען.
איבערצײגט, זיןי האט דזשאדדפ דער

 ארגוטענטאציע ראטענבערכ׳ס לאיער אז
 האט ער און פאהטען, אויף באזירט איז

 ארזיסצואװאר• פאר״שלאג זײן אננענופיען
 איננאנצען אינדזשאנח״טאדקײס די פען
t קאורט. פון

ס כני ציי ר א ם ״ ט ל א ה אינ

16 נומער ,גערעבמיגרץיט״

אהס — װאך די .2 זײט דעגיש• ד. מ
 יס־ ױניאז איעי-ײשאיפ קי־אוק די .8 זײט

 אין מעםעקײפ יזאטלער. ם. — I לא"
 אי• — 9 לאקאי ױ:י*; פי:י׳*ערס דער

ר א ד סארקיז. ד
 «ון באארד דזיצאינש ןזן מיכינג .4 זייט

$ז. ק-אוקםאכער דעי לאנגצר. ל. — ױני
נײבאור. א. — שײאדע^יא שון נײעס *

 דע!*יםמזנג*. עדױקי^אנאי* אין .5 זײט
 סאגנד אין קיאוקםאכער די צײי״עז

*טובערט. ױסף — רעא״
ײט . ני־עזידענם םיש רוײלע א ןאי .1« ז ׳ ײ  ה

־ די:ג  מיםיגגען ײױי לאנגער• ל. ־
tאון זוײסש דער אין בא*יד דז«אי:ש ןר 

םאשאלו. ק. מ. — איגדוסשריע דיעס
 אמםערנדיא• אינזעי r.r עגינים .7 זײט

 רע• סטעף א — «רעסע דער אין *̂א
 ױנישי דער אין :אזוך א פארטער.

י שאיעסם א*ן דזריז י י שעני — ס  דז
כיייטעס.

נאשייייכזבעי*. יעדאקצאי׳ס ןין .s ז*יט
או *י״*י קא:ש*אד ײניאן .9 זייט  קאמי• «

®v or ~ .אװענפ ש§ײז. סיגקעו ל 
תיםין. י. — (געדיבםו

קדיטיקער. דער — בעאשעי-. אין .to ז**ט
 (עײ ארויסגעשאללן איז ‘ידשײנרד א

עררבערנ. .r — צעהױנג).
 אײזזנ:• די צװיזזען אםרײא דער .11 זייט

 םאג• אײזעגבאחן די און יוגיאנם באחן
^ ה. — :א=זען. אי• §ון איערלײ לאנ
סהולםאן. — ?אג«•

W:״
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m וואך די
ש. ה ם«ר,ס מון דעד

 קױלען ענגלישען פדן װאר ערשטע ד
סטרייק,

 דער״ װעלען שודות דאדגע די װען
 ״גערעכטיג־ דער פון יעוער h גרײכען
פ/ ײ  י1ק»ר טיטאגישער דער שױן װעט ק

 אגגע־ האבען ארנ״טער ענגרישע ד» פון
 יזאד די םארפע. נאשטיפטע א טט*ן

 און גרעבער יזױלען די צוױשען ם^רעגץ
 גע״ פאוװםען איז װאס *ימעגטימער, די

 דער וױ גאכדעם מאגטאנ, לעצטען מאחנן
 עט״ געפאכט האט םיניסטארעךהאביגעט

 צוזאפענ־ *ראבעס געיונגענע נישט <יכצ
 פא״ א ברױז איז צדדים, ב״דע צונרענגען

 גרױסען דעם אין שטיישטאנד פון םענט
 סאציארע צוױי די פון צוואפעגשטױס

 יואפיטאיליס־ און ארכײטער די — כתות
jro| די םון באשיוס דער עגגלאנד. פון 

 טראנספארט־ארבײטעד און א״זענבאחך
 רווי דער און סטו״ח אין אנוװשליסען ןץי
 בריטישען גאגצען דעם מצד מאםוי צום

 אופגע־ האט האנגרעס״ ױניאן *סרײר
 םון פאזיציע די נאפעסטיגט פיעיל חויער

 אױם־ גישט װעלען וײ און םײנערס, די
 םא״ הױפט ?ײער סײדען קאמף דעם נעבען

 -ױיע און װערען גאכגעגענען װעט דערונ*
 גע־ װערען געדכערט װעיען שכירות רע
 און אייגענטיפער די מצד סײ אנגריןי גען
רעגירוננ. דער מצד ס״

 קאנ־ די אז אלייז, םאחט דער שױן
 דער אחן געװארען שאררופען איז םערענץ

 ״פאספ־ די או מײגערס, די פון צושטימונג
 װאסער די אױס פאביפען װאס ;די םצן*

 פארבילײבען זאילעז גריבער) קױלען די םון
ײ  באדײטענדער א איז ארבייט, זײער נ

 ללאיד סטרײקערס. די םאר געוױנס
 קײן אז גע׳טעגה׳ט, האט דזשארדזש

 די סיידען םעגלץ•, גיט איז פאגפערענץ
 און ארכײטען בלײבען װעלען ״*אםיטעך

ס די אז םארחיטען ט זאיען מ״נ  שאר־ ד
 סטרײקערס די אבעו װעחןן. םל״צט
 די ארױסילאזעז געװאלט נים חאבען
 רעדרונג די און — האנט דער םון בײט׳פ

 שאדהאנד־ די בעת געבױגען. זיך חאס
 צוזא״ רעגירוננ די װעם א; געהן יונגען

 רע־ צו זוכען אײגענטימער די םים טעז
 דערײן ן םארםיײצונג שון טײגס די טען

 *שטערען, ניט סטרײקערס די זײ װעלען
 אר״ גיט װעאען גושא םײנערס די אכער

ס די כײ נײטעז  סכסוך דעד ביז פאפו
 גאנ־ דער װערען. געסעטעיט ניט וועט
 איז מייגס די סארפען װעגען םומעא צער

m .דזישארדדש אאיד איבערםריבענער 
 אוישגע־ האבען מאננאטען קויאען n און

 קוייען־גראבענס די אז ליארם, א רױכען
 ־,רוא שאאגאיך און שארפלײצם, װערען
 טאק״ שארברעכערי׳שער דער דורך ןירט,

pm טאקטיק דער דורך טיינערס, די שון 
 איו אטת׳ן אין אקציאן. דירעקטער *ן4

 יעאדען דער אז געװארען, כאװיזען אבער
 אינ״ הויאען די איז קנאפער א גאר איז

 אױןי געשאהר שון וױיט איז דוסטריע
װערען. צו רואיגירם מטעגדיג

ר אזױ װי  ענדינען זיך װעט קאכיף ז/
tm צי אבער שאראױסצוואגעז. *עוזער 

 גענע־ א דורך צי שארהאנדאוגגען, דורך
 ארבײטעד די פון זיג דער ־־־- סטר״ק ךאא

שאא^זטענדיגער. א זײן זיכער װעט

ד םון שארזוך דעם אפאאדירען װעײען  או
 אױב ׳אױסצו;עשינען איגטערגעיעאנאר זער

 עקויסטירען צו רעכט א האבען ױניאגס
 מיטגאי• אויב ;ניט אדער יארה גױ אין
ױײ צו רעכט א האבען ױניאנס שון דער  סט
 ניט, אדער כאדיגגונגען כעסערע שאד חען
 םאױ א א״ז פיקעטען םדידריך אױנ און

 דעם פון רע:ס געזעזרלץ־ א אדער ברעכען
 נעסערען א שאר חארף דין אין *רנייטער

רענען.
 אינטע־ זעהד געװען עס װארט אױך
 העכערע די םון אױסצוגעשמען רעסאגט

טעד אױב געריכטען  סיקיענ׳ס װאן ױנ
 יע* צו דארשען געריכטען ״די אז םײגונג,

 םון אינטע-עסען די שארטרעטען צײט דער
 װעײ אריוי שוגדאטענט דער איז קאפיטאל,

געבױט, איז סיסטעם ױסטיץ אונזעד כען

טי דער שאן אנ שאנק קאטפײן. אינדז
 אינטערנע־ אונזעד װאב קאמוי דער
ד דער בעגען אױשגעהױבען חאט שאנאי  אי

 יעדען טיט װערט אשי^סיװע, דזשאגקשאן
 א שון — װערם און גרעלער איץ סאג

- יזאניף  א איז שארװאנדעאט ־
 די באשיצעז צו תר״ץ־צמ גאציאנארען

ארבײטעד. אםערימאנער די שון רצכט
שלעזינ־ פרעזידענט איז װאך יעצטע

 ■רעז. אוז װאשינגטאן קײן געשאהרעז נער
 גע־ איז כ אװ ש. א. דער םון גאםפערס

 סיט םארבינדונ; איז יאדק נױ תײן תוסען
Din םר. לואםוי. אנטי־איגדזשאנחשאן 

 אוג־ אז געהאט שריהער האט גאםפעדם
 היילמוױט מאריס גענ. םים סעדרעדוננ

 אינטערנעשא״ דעד םון הויפט״יאיער דעם
 פראצעסעז, אינדדשאנקשאן די אין נאל
 אין ;ענוםעז אנטײא ער האט דערנאר און

 האסיטע עהזעקוםמו דער םון זיצונג דער
 ענד טרײדס סענטראי יאדק ״נױ דעם םון

 דא״ דעד אױןי א*ז עס האונסיל״. *ײבאר
 קאנשערענ־ אנדערע אין און זיצונג דנער

 באשטים״ א נעײארען אויסנעארבײם צעז
אן טער  אינד״ די באקעםשען צו וױ יי

 רי:״ די װעילכע מיט אוסאזען, זשאגקמאן
 ד,ע;ט א־בײטער די בינדען צו זוכען םער
םיס. אח

;״’געפאא דעם שון אײנצעאדױיטעז די
 אננע־ נישט נאך מעז ״אז סאםפ״ז םעז
 שון אוקאזעז אאע די אז דכער, ס׳איז בען.

 װע־ איעאירט װעאען ריכטער <אפאאע די
 אױב און נעדיכטען חעכערע די אין דצן

 ׳י ש̂א די פוץ קאורט סופדים אין — גױםיג
 װאס ענטריסונג די שםאאטען. אײנמסצ

אדױסנעיײ חאבען אוקאזעז דאומע

יוסקערס. די אטאי דױדער
 זיך האט אסעםבאי די װאס שאל,ט דעו

 איבערגעברי״ די אױסצדצריסען ענטזאגט
 אסעטברי״יײט סאציאייסטײשע צװײ בעגע
 ארויסגע־ טעגשען מאגכע בײ אששר האט

 ;עזעצכיאכעי אונזעדע אז ׳חישד דעם רושען
 שאו־נישטיגע געװאדען ז״נעז אײאני אין

 בא־ גוטער אונזער געקומען איז מענשען.
 כאוױ״ האט און יוסק סענאטאר קאנטער

 פאדזאר״ פאאיטישע איבאגיער די אז זען,
 םאמעסעז גארדשט האבען אוגזערע גער
געאערענט. גארנײשט איז

ארײגגעטרא״ אמאי וױדער האט ױסק
 גע־ — כייס ״אנטײסעדישאן״ זײנע גען

 אױסצוראטען צװעק פאו׳ן זעצםראיעקטען
 םרײעז אונזער שון בונט און חראםאיע

 זײנע שון אייגעם אין יארק. גױ שטאט
 אױםער שויען, איע אז ׳יוסח װייצ בייס

 פון יײסעגס א קריגען טוזען רעייגיעזע,
 די אז און רידזשעגטס, אװ כאארד דעם

 ארויס״ נישט זאי רידז״טענטס אװ באארד
 װעאכע שואען, די צו יײסעגס אזא געבען
 אדער נװאאד םאדעיע; װאס קורסעץ, גיבען

 די כייטיעז. אוםגעזעצליכע אנדערע
 ענטשײ• עס דאחי רידזשענטס אװ באארד

 דאס ניט. כשר׳ע״צי א איז ישוא די צי דען
 זײנער, ביא יאהריגעד א שאר דער איז

 ספעציער געדיכטעט געװעז איז װעיכער
 זײ״ װעלטעד די סקול. רענד דער נענען

 אבער ;עװארען, געעגדערט עטװאס נען
 אין זעיבע. די זיינען ציל דער און זין דער

 יעדער אז עד, שאדערט ביי צוױיטען א
 שון קריגעז דארוי יעהיעריז און יעהרעד

 אטעס״ אן עדיוקײשא; אװ יואטי״שיאנער
 אן פאװעדיעניע׳/ ״כאדאי^עיע םון טאט

 געהארכ־ זיא ער אדעד זי אז אטעטסטאט,
 פון אדער שטאט שון רעדרונ; דער צו זאם

 גענע״ נײשט װעט אטעסטאט אזא יא:ד.
 און םאדערען װאס יענע צו װערען בען

 די םין פאדם די׳רענירוגגס אז פרײדינען,
 װע־ געענדעדט זאא יצטאטען שארא״ניגטע

 אדעי פארערען נישט אםיילו די כיעגען רען;
 אדער גװאלד פיז אנװעגדונג די פרײדיגען

מיטיען. אומגעזעצייכע
 דײ געיינטעט איז ביי ערשטעי דער

 דער און סחוי רענד דער כענען רעלט
 יעהרער, טױזעגדעד די געגען — צוױיטער

 כיעניעען שרײע װי דעניזען צו װאגעז װאס
מאשינעז. קאזיאנע װי ניט און

געװא• ארײגגעבראכט זײגען בילס די
 ,איצ־ דער םון װאך יעצטער דער אין דען

 טאיציז אילבאניער די אוז ׳סע׳פאז טינער
 אז אזױ דודכשםוגילעז; קעגטיג, וײ װיל
 בלויז באטעײוען. קוים דאס זאר טען
 די װעגען שארקומען װעט פארהער איין

 יליכע־ און ראדיקאיע איע ביילם. צװײ
 :א־ װעלעז, שטאט שון עלעטענטען ראיע

 זײערע אלע כײט •ראטעסטירען טירייך,
 אטאקע חוצפה׳דיגע די אט געגען. כחות
 סענ׳&עז, און כירגער שון רעכט די אױוי

 ביאס די אז מעגייך, גאנץ ס׳איז אבער
 אויב וחנחנז. דורכנעפיהרט דאך װע<ען

 אנהױבען זיד װעט דורכנעהן װעלען ?ײ
 װעט װאס ויאצעסעז, נעריכטס סדרה א

 ארבײטעל ■דאגרעסיײער דער אפקאסטען
 ענער• און געלד פיי שטאט שון באײענונג

 איע די אט װעילען צײט דער םיט גיע.
 אטאקעס אילע די געזעצען, רעאהציאנערע

 די אױןי רעאקציע צעיױשעטער דער שוז
 בא־ כירגער, די שו; פדיױזייםעז און רעכט

 די איז אבער דעדוױייל װערען. דיטיגט
 רעאקציע דעל םון אסענסיװע פינסטערע

גא;ג. שויען איז

װע• אױינועראזט עס tH ט׳עריםא
ױז רען  אימיגראנטען. נײע פראצעגט 3 ני

 אימגראד נײע צאהר די א« חײסט, דאס
טאר נאציאנאריטעט געוױסער א םון טען

 םון פ-אצענט דױי וױ טעהר דין דשט
 שון א״נװאױנער אטעליקאנער צאהר דער
נאציאנאריטעט. גאטדעשעגדער דער

 1איט*גראצ* שרײעד שון פוײגד די
 כא^ד און צ*יט ?ײן פארטדען גיט טארען

 יי צו:א׳יועטש׳וז נא״ועדג; א אן׳פחױבען
 •ואס אמגריקליכע, ײי גענען וזרה ,ג׳•;

 אי• דער שון דהנם דעם םון אגטלויםען
 און רוח זוכען אהער קומען און װעילט טעו

 ט1אין אז אםת, ס׳איו רעבען, נעסערען א
 אבער חרידס. א יאנד אין העדשט

 ערשײנוגג צייטוױיריגע א ׳כיױו איז דאס
 אױסגענוצט ג״עט טאר און האן זי און

 װאס געזעץ, א פון צװעק דעם שאר װעדען
 סאטע דעם גאינײעט צו געמאכט װאיט
פר״הייט. אטעריקאגעד שון עיקר

 ייבעראיע די אז חאםען, צו איז עס
 באװע־ א אױםחויבען װעיען עיעמענטען

 טאי איע שאר אײנמאי זאי װאס ׳גוגג
 די כיצד םארזוכען ארע די צו סוןי א טאכעז

 עקאגאמי• און רעאקציאנערען פאייטײעע
 די םארשריסען צו אענאדאטוסען שע

 אומנליקליכע די שאר אמעריחא שון טױערע
אײדאפא. םון ש״ריכטריגגע

אטנעסטיע. פאר קאטפיץ דער
 װיכ־ די איז װאך רי אז דענקט, מען
 בא• דער שאר קאספײן דעם אין טיגסטע

 אדעסטירטע, ואיןיט״שע די פון שרייאונ;
 יאגד שון ארבײטער אמאגידרטע די װאס

 דער פוך סוןי דעם זייט אגגעשיהרט האבען
מיחטה.
 שאר גרונדען געגונ שאראז זיינען עס

 אז אלע, וױיםען ער^טענס מײנונג. אזא
 פייל אפ גיט אדםיניסטראציע נײע די

 װי ׳םראגע דער צו אױשמערחזאםקײט
 דעבס׳ דורך געװארען באוױזען איז ראס

 װא־ דער דורך און וואשיגגטאן אין כאזוך
 האר־ פרעזידענט װאס אױםנאם, ריטער

 דעילע- ארבײטער דער נעגעבען האט דינג
 דעילמגא־ יענער אין ײאך. יעצטע גאציע

 וױכ״ אלע שאדטראטעז געװען זייגעז ציע
 ילאנה שון ארגאניזאציעס ארכײטער טיגע

 די שארטראטען האט גאםפערס פרעזידענט
 אלס י^ײבאר אװ פעדערײשאן אטערייאז

 — ׳טלעזינגער פרעדדענט און גאנצע א
 גלויבט, מען אינטערנײעאנאר. אונזער

 עט־ אין װערען באשרײט װעט דעבס אז
 נאר, איז פראגע די און אדום טעג ייכע

קריגען װעלען ״פאליטייןע״ נאך װיפיל
 דעבס׳ן. ריט צוזאטען םרײחײט זײער

 ״גערעכטיגקײט״ נומער דאזינער דער װען
 הארדינג פרעזידענט װעט עױעיינען, װעט
 דע־ צוױיםע א אױםגענוטען האכען ״עױן

 אין כאראקטער. זערנען דעם פון יעגאצ-ע
 פ. פרענלו סיט דעילעגאציע, דאזיגער דער

 פארטראטען זײן װעלען ברא״ש, וואלש
 סאציאליסטישער דער פון טײלען אלע

 וראגרעסיװע אנדערע װי גוט אזוי ארטײ8
 ■ראמינענ״ די צװי׳שען קערפער״״אשטען.

 זײנען דעילעגאציע דעד אין ■עחאנען טע
 דר. דױלהוױט, טאריס װאלש, .8 ^רענק
 דזשאנ־ װיליאם האלטס, דזשייסס יזשאן

 אב. און ױניאן טאישיניסטען דער פון סאן
איננתרגײשאגאל. אונזער פון באראף
אטעריקא, שון באװעכוגג ארבײטער די

 עלעטעגטעץ ליבעראלע אלע וױ גוט אזױ
 שארכאפטע; א מ^ט װארטען לאגד, פון

 אס־ דעם פון אויס;א;ג דעם אױוי אטעם
ײן. ;עסטיע  דער אז האפעץ, לאטיר לאטי

 אז און גיגסטיגער א זײן װעט אױסגאגג
 ענד־ זיך װע׳לען טורםעס די פון טירעז די

 פאיליטײצע די אדױסלאזע; און עפענען ריך
 פאר״ אײנציגער װעמעס ״פארברעכער׳/

 אידע־ די צו טרייהײט זײער איז כדעכען
פרײהײט. און שלום פון אלען

ס גײע אנ מיגראצי גזרה. אי
 איםיגראציע פרײעד פון שונאים די
 דודכצופיהדען פארזוך זײער ;ים. רוהען

 יעצ״ די איז ביל אנטי״איםמרײשאן דעם
 חאנ־ םאמאנגענעם דעם פון שטונדעז שטע
 װ״י ׳אײנ;ע:עבען גישט ױי זיך האט גרעס

 איצט דועטאאירט. ביל דעם האם װילסאז
 א אז װאשינגטאן, םיז כאדיכטעז ?וטעז
 ײעט צװעח זעלבעז דעם םאר ביי נײער

 פון פאדילױן• איז װעדעז אדײנגמכראכם
 סע״ סיעציעלעד געעפענטעי ערשם רעד
חאנגרעס. םון טאן

די״ כממ ענםחאיט ני< ניתר דער rm M ג נייער דער חןכםד״״*־ אלע אז נרויס, אוױ  די• כםצמ צנםחאלס ני
r t m מ און רדל ד ם־ז ס בז j אכמןריטא״ד תינ עי ער טריומנדדימת דאר וױ גזירוו/ ו

קאנגרעס. פץ סעשאן שפעציעלע ר'
 הארדיננ פרעזידענט םון רוף אױפ׳ן

 פארזאדעיט קאנגרעס גײער דער זיך האט
סעשאן. עציעלער8ס א אין

ספעציע״ דעד װעט סיםנים אלע ױט5י
 וױכטי״ א זײן קאגנרעס טערטין,פון יעד
 װערען געלײזט דארפען וועלען עס גער.
 קאנען װאס דאב^עטען,8 וױכטיגע פילע
 אויך זיי צוױשען וחוחגז, אפגעלעגט נים
 אטערײןא פון פאליטיק אױסלענדישע די

 די דײטשלאנד. סיט שיום שייסען און
 װע״ פראגע מאריף די און פראגע שטײעד

 אויבעךאן דעם פארנעמען טסתסא יען
מאנגרעס. םון פראגראם דער אייןי

 ערװארטען עועס אדנײםער די קאגען
 צװײם״ מיר קאמרעס? איצטיגען דעם פון
 איז קאננרעס איצטיגעד ־tin דערין. לען

 ■יאטפארם, א אוף געורארען ערװעהלט
 ארביײ די איננאדירם אדעד האט װאס

 אױס״ געװען אדער איגטערעסעה טערס
 איז זאך אײן זײ. צו נעננעריש ?יר)דריל

?אנגרעס איצטיגער דער זיכער: אבעד
 עד־ יל1 זײן ניט ארבײטער די םאד קאז
 איז װעילכעד פאתאנגענעם, דעם פאד געד
 דער םיז לאמיטע געזעצנעבונג דער םון

 כא• לײבאר אװ פעדערײשאז אטעריקאן
 רעאח״ ״דער אלס נעײארעז חוקטעריזירס
 ארע״ װעלכעז פון קאנגחןס, ציאנערסםער

געליטען״ ס׳איז װען האס ריהא
 בא- יױטעם קאנגדעס, ״יענעד

גע״ איו קאםיטע, דאזינער דעד פון ריכם
n חת א קאננרצ̂ט ^דיג״מחאר א ווען ו_______. . _ * “ י “י

ט א ר א ת וױיסט ױ צו װ  דרעס״ א
מאכער.

פ ^ו ).1 ז״■ פרן (
 דאדפען אוב״טעו ױ און pyס^ נעװארען

 tm װאס ארנײט^ ביסעל דאס אז זעהן,
 צוױ׳פען װעחון םארטײיט זא< #דא נאך
 ארב״נתר די גלײך♦ ארבײטער אלע

 זאלען ארנײטער קײנע אז ועחן, דאיפען
 אױנ ׳םארקעחרט װערע^ אפגעלײגט גיט
ארױפ״ ?אגען עס װאו דא אי? עס

 דארפען ארנײטער, נאף װעדען גענומען
 פון אפיס אין טערדען דאס ארבײטער ױ

ץגיאן. דער
? קאמפלײנט א םאכען צו א*הר האט

 די װען ׳צ״ט א אטאל געװען איז עס
 זיף חאבען װגיאן דער פ«ן מיכ^ליעדער

 יאנג צו גענומען האט עס אז כאק^אגט;
 ארײנגע־ איז װאס קאספ?יעט, א אײדער
 אטעג* געװארע^ איז ;עומארען, כראכט

דעט.
 איז עס צי גענױ, ניט װײסען מיר
 עס איז אנער הײגט געװען, אזוי דעטאלט

 דדעאינט דער דנט אזױ. ניט געוױס
 קאנט- דעם איבעמענומען האט כאארד

 מא׳שינערי די איז שעפער, די איבעד רא?
 געװא״ אײנגעיעטעילט אזוי ױדאן דער פון
 אםעגדעט זאלען לײגטס1?אם די אז ׳רען

 אין אדײן קוטען זײ וױ גיר, אזוי װערען
אפיס,

טשערלײ• אדער טשעררײט, די זאלען
 די בריינגעז צו םארנאכלעסיגען ניט דיס

 ױדיז• דעד םון אפיס אין קארולײנטס
 װערען קאמפלײנטס די אז . געדיינקט,
ארײן. קומען זײ װי גץ־/ אזױ אטענדעט

 דרעסםאכער גײעם אין נאמינײשאגס
.22 לאקאל

 איו אפריל, טען14 דעם דאנער׳עטא;,
 פאר ;אסיגײשאנס געווארען געטאכט

 דרעססא־ נײעם דעם אין בעאמטע יאקא?
 פיאר־ וועט גיכען אין און ,22 ילאקאל כער

װאחילען. די קומען
 ניט אםישר װעט געלעגענחײט דער צו
 דרעס״ דער דאס באטערקען, צו שאדען
 דער וױ רײכערער, א סף א איז טרײד
 ױניאך גוטער א מיט און טרײד, וױיסט

 ארבײ־ די םון יאגע די װאים קאנטראל
 סןל א גע<*אנט דרעס־עעפער די אין טער

 זיך ווענדם דאס און װערען. שארבעסערט
 דעד םון באארד עקזעקוטיװ דעם אן םיעל

ױניאן.
לא״ דעם פון טיטגליעדער די זאילען

 װאס װאהילען, די אין באטײלמען זיך קאי
 זײ זאיען און פארקומען, איגניכען װעלען
 פעהיגסטע די און בעסטע די אז זעהן,

 אױש׳ז לויםען װאס, מיטגליעדער, די פון
װערען. ערװעהילט זאלען באלאט,

 םאריס פאר סורפרײז־באנקעט א
זיגמאן.

הא־ בײ־גאכט סיםװאך פאדאכטאגען
 דער אין מיטגלירער אקטיװע די בען

 געטאבם אינדוסטדיע דרעס און וױיסט
 באנקעט סורירײז א שטיי דער אין

האי. בעטהאװען אין זיגטאן, כיאריס סאר
 גע־י אראגזשירט איז באנקעט דער

 זי;־ װארים ׳שטי^ דער אין גאגץ װארען
 די געװאיס. ניט אופן בישום עס האט מאן

 געװארען, ;עלאדען זײגען װאס געסט,
 צײט באיעטיסטער דער צו געקוטען זײגען

v האט זיגטאגעז און i\ אין םאינארט 
 שון סיטינג נאכ׳ן גלײף הא< בעטהאװען

 אײג־ איהם האט מען באארד. דזשוינט
 װערט הא^ בעטהאװען אין אז געשטועסט,

 מיטינ^ װיכטיגער זעהר א אפנעהאלטען
 אלע סים גילײך אהיז געגאנגען איו ער און
 אױןי אנוועזענד געװען זײנען װאס די

 ער׳עט באארד. דזשאיגט םון סיטינג דעם
 זיף ער האט האל, אין ארײן איז ער ווען

 גע״ איהם האם מען װאס צו דערװאוסט,
 הא״ כאנקעט דעם דורך אחין״ סיהרט

 א געזאגט איהם םרײנד זײנע א^ע בען
״גוד־באי/ חארצינען

 דער נעװען איז טאוסטמאסםער דער
r ברודער מענעתשער גײער n. ע״8האל 

 זײ־ זיגמאן, אויסער רעדנער, די און רין,
 סעסלע־ שאעזיגגצר, •רעזידענם נעװען נען

 םענעד־ םײנבעדג, י. באראױ, אב. טער
 תיעאינט קלאוקטאכערס דער פון זשער

 פון רעדאהטאר יאנאװסקי, ש. באארד;
 טאיי האכטאן, י. ;״גערעכטיגקײט״

 אנ״ נאף און מײטעס תשעני םריעדסאן,
 סאכעי דרעס און וױיסט דער פון דעחן

ױניאן״

ז באשטאנעז איז זײנע נדאגראם גאנצע י  י
 דורכנע־ ס׳זא^ען אז דעחלאזעז, צו ניט

 יע־ געזעצען. עריצײכטענדע װעחנן פירט
 די באצװעלט חאם װאס פראיעקם, דעד

 דירעי־ט אדער אױ םאלס םון באשיצונכ
 געשטאדבען אדער געווארען, דער׳חרנ׳עם

גע פאררוקט ער1א האילזננדאר, דעם אױוי
 . c יאד״ חאטיםע א איז וואחנז
אז טארצושםעיעו׳ זיך שווער איז עס

 אי׳ קאנעז ז̂א האנגרעס איצסיגער חןר
 גארניץט אין פארגזמנער זײן כערשםיעעז

l ײ® ײי צרו̂ו אגסאן אז־ער טאן  L 
זו גם ;זאגען אאםיר און םרײטט אתזאד
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לאה. ױניאן אפערײטארס קלאוק
ענדע. צו ככיעט שױן איז סיזאן דער

 אכער ישעיער, די אין גאך א-בײט כען
 שװאלכען עדעטע די שוין זיןי צײגען עס

די טון אגקומען דעם אן זאגען װעלנע
סיעיז.

 דער דף האט יאהרען פריהערדיגע
 סלעק, דער פאר גע^ראקען ^אולןניאכעו

 םיחילען אויף זיף םילעגט ױדאן די אין
 האט סילעק״צײט דער אין װײ< נעריועז,

ערש־ איבילען: צװײ שון געליטען ניען
 מד ניט ארבײט קײן איז עס וױיל טעגס,

 סאכער ?לאוק דעם פאר איז עס און ױען
 שלעכטע די חרנצושטופען גערוען שווער
 בעילײ די דאן שלעגען צוױיטענס, צײט;
o נעהמען נתים n און אדװענטײדדט 

 גאגצע די פאדגיכטען צו טר״ען £לע;ען
 אויפגעטאן האט ױגיאן די װאס אדנײט,

 בעלי־ די וױ געדענקען, אלע סיזאן. אין
 ״װערען םילעגט עס װי שגעל אזױ בתים,
 ענדערוגג ק^ײנע א מאכען פלעגען ׳סלעח

 גארמענטס אלטע די םון סטײילס די אין
 ״איבערסעט־ זאי טען פארלאנגען, און

 װע״ זײ אז צוזאגענדי^ פרײזען, די רעך
 עס װען און ארבײט, סך א געבען ילען

 סען פלעגט סיזואן, צום קומען פלעגט
 אנהויב פון גאר אנםאמען דארפען

 צו צוריק •רײזען n ארױםצובױינגען
 אפגערעדט שוין סטענדארד, אילטען זײער

 גאר־ די םאר פרײזען די חעכערען םון
סיזאן. קוםענדען דעם פאר טענטס

 אבער איז װאןײארבײט די צײט
 די ספעציעיל און געװארעז, אײנגעפיהרט

 אינ־ לאגע די זיף האט סיזאנס, יעצטע
 די *יז ערשטענס, געענדערט. גאנצען

 די אין זױ שווערע, אזא געװען ניט סלעח
 ארבײט די וױיל יאחרען, פריהערדיגע

 געװא• געשטעלם8א אינגאנצעז דט איז
 ניט בעילי־בתים די איז צװײטענס, רען.

 רײחען די דעםאראיליזירען צו געילונגען
 האבען זײ אבוואחל ?לאוקמאכער, די פון

 און מיטילען שטארקסטע די אננעװעגדעט
 אפגעבראכען האבען זײ װאס טראץ, צום

ױניאן. דער םיט באציהומען זײערע
 tw5o װארט שרעקענס דער אילזא,

 שרעקען אםאיל םלעגט מען װעילכען כייט
 םארילויםיג פארלארען, זזאט עוילם, דעם

 דעמאראיליזירענדע . זײן װײגיגסטענם,
 ניט יעצט דיסקוטירם ער און באדײטוננ,

 איהם װאס אינגאנצעןי םראגע דיעזע
,איז יע, יעצט אינטערעסירט  ״װאס :

 •jyoip דער מעט נעקסט?״ זײן װעט
 יוױ ״תהיג״, אפ^ויםען סיזאן סאעק מור
 וועט איהם אדער שאמאנגענער, דער

 סיט קאמף א דורכצומאכען אױסקומען
טאנוםעקטשורערם. חאמםלוסטיגע די

 ילעצטער דער אז זאגען, מיר װען
 ״רוהע״, אפגעלאפען איז סיזאן סלעה

 אונטערשטריײ צי דערםיט םיר םײנען
 מאגוםעקטשר די וױ דעם נאף אז כען,

 אגרי־ דעם אפגעבראכען האבעז דערס
 דעמארא״ צו דערםיט םיעענדיג מענט,

 ױניאן, דער םון םעטיגקײט די ליזירען
 מיר װעילכע טראובעילם, אילע די זײנען
 א סלעק, ילעצטען דעם געזזאט האבען

 דעם, טיט פאמלײף אין קלײנעפײט
 װא־ םארמאסטעז, זיך האבען זײ װאס
 אגרײ דעם אפברעבען זײער מיט. רום

 די געבען צו געחננקט זײ האבען מעגם
 אויסגעלאזעץ אבער טױט־לן^אם, א ױניאן
 מאנוםעקטשורערס, א^ע אז זיר, האט

 דער םון ראט דעם אויף האבען װעלכע
 מיט טראבעל אננעםאנגען אסאסיאײשאן

 נאכצױ געצװאוגגען געװען ױניאן, דער
 ױניאן, דער םון םאדערונגען אילע געבעז
 מאשינערי גאנצע די װאס דעם, טלאץ

 איהרע מיט אסאסיאײשאן דער פון
 די אנגעפיהרט האבען הויפכדסיהרער

 סטרײי־ די פאר סקע^ס געזוכט כטרײקס,
 אין סקעבס די באזוכט שעפער, קעניע
 צו זײ באאײנםלוסען צו הײזער, זײערע

 זײערע געװארען זײנען און סקעבען געהן
 דער אונטער טאג יעדען אלנטערםיהרער

גאריילאס. םון לאטעקשאן8
 װי־ זיף זאל דאסזע^בע אלזא, ײעז,

 זיד װעאען סילעק, דיעזע אין דערהאלען
 הארץ די אפעסען ניט ק^אוקמאכער די

 ערפאה־ םון װײסען זײ װארום דעיפון,
 אײנצעל־ דער װעט סיזאן צום אז דונ:,
 נעהמט וועיצכער :יאנוםעקטשורער, געד

 םלעס אין ױניאן דער כױט קאכיף א אױא
 װעל־ שאדעז, דעם גוטסאכע] סוזען צײם,

 גרוײ סײן סלעה. דער אין טוט ער כען
 אײנצזןמער דער אלזא, [,W שאדעזי סעז
 סאנוםעקטשױ די ווארום מאכעז, ניט

 פרינ־ שםארק אזעילכע ניט זײנעז לעדס
 קאט̂ו א םארםיהרען צו מעגשען ציייעלע

 דערפאר פרינצים. ילשם ױניאן לער טיט
 וועט ער אז דערשיהילט, ער וױ שנעיל ,אזו

 נאך ער ניט ביזנעס, פארלירען ־אדפען
מניאן. דער םון פאימרוננען לי

 מאנױ די אויב נאר, איז פראגע די
אסאסיאיישאן, אן אילס פעלטשודערס,

 אין םאדםעסטעז םאי א נאר זיד ־ײי
 nppto דא און יוניאן, חנר מיט כזזית
שױן. םען לירט

 מעררך א ארויס דך צײ:ט דא און
 כיא־ הלאוק אױפ׳ן ערשײנונג. װירדיגע

 װע<• סטײטםענטס, ארע די האבען כעד
 רעצ־ די האבען מאנופעקטשורעדס די כע
 וױ פיעסע, דער אין געטאכט צײט טע
 יײגגערע שטיל־ארבײט, כײשייעל, צום

 גאט אײן (װאס פראראקשאן שטינדען,
 אין מײנט דאס װאס װײס היטעל אין

 ארוגטערשנײ־ אן אדער טרײד), אוגזער
 דעם געטאכט ניט װײדזשעס, די םון דוגנ

 קלאוק דער װײל אײנדרוק. קלענסטען
 און 8שא אין ארבײט ,װעלכער כיאכער

 דיעזע אז וױיס ביזנעס, די םארשטעהט
 נאר געםײנט, איהם פאר ניט איז שטאןי

 סימ־ װעפענס עוילם, זײםיגען דעם םאד
 דער זובען. מאנופעקטשורערם די אטי8

 בעיײבתים די אז װײס, טאכער קראוק
 סטײטסענטס, די אין ניט גיויבען אלײן

 עשעגטליכ״ דער אין כיאכען זײ װעלכע
 מיט זײ, מיט אז איז, םאהט א קייט.

 ניט גאר זײ רײדען טיאכות, בעילי זײערע
 נעבען זײ יועגען זײ װײל דעם, זועגען

 םרעגען זײ ארץ ענטפער, ריכטיגען דעם
 וועלכע העררעז, דיעזע זײנען װער טאקי

 אעזלכע עפענטליכקײט דער אין מאכעז
 נאטען װעםעס אין איז סטײטכיענטס,

 װאס און זײ סײנען װעסען 1 זײ רײדען
ײ^ זוכען ז

 שװעד גיט איז דעם אויף ענטפער אן
 עפעס האבען װעיכע אילע, געפינען. צו
ט׳ן שײכות א איז עס  װייסען, טרײד, טי
 הײנט באשטעהט אסאסיאײשאן די אז

 בא־ ותילכע מאנוםעקטשורערס, םון ניט
 אסאסיאײ- רי אז טרײד. דעס הערשען

 מעזזרסטע דאס הײנט באשטעהט ש#ן
 סאנופעקטשױ ?לײגע דזשאבערס, פון

 סוב״מאנוםעקטשר צאהיל א און רערס
 קאנ־ זײ װאס העכסטע, דאס אז רערס,

 און םרײד, םון דריטעל א איז טראלירען
 קאנטראר דעם םארלארען האבען זײ אז

 און ביזנעס די אין סײ טרײד איבער׳ן
 דער ארבײטס־באדינגומען. די אין סײ

 אנ־ די םיז קאנטראלירט װערט מארהעט
 קאנטראלירען װעלכע דזשאבערס, דערע
 און אינדוסטרי, דער פון האילב װי מעהר

 םאל־ װערען ארבײט־באדינטנגען די
 ױניאן, דער םון קאנטראלירט שטענדיג

 אסאסיאײ־ דער מיט זיף רעכענט װעלכע
 םאלגענדע די צוליעב װײגיג, זעהר ש$\

:אורזאכען
 דער םון מעטבערס די װען אמאהל,

 גרוי־ אגגעהאילטען האבען אסאסיאײשאן
 אונזע־ פון מעהרצאהל די און שעפער סע
 דירעקט געארבײט זזאבען מעםבערס רע

 אײנ־ זײ םיט געמוזט מען האט זײ, פאר
 גע־ האט מען װען פשרות, אויף געהן

 קאנפליקטען. אפענע אויסטײדען װאילט
 צאהד> קילײנע א ארבײטען טאג צו הײנט

\ זײערע אין מעסבערם אונזערע םון נ  אי
 אעסײד שעפער זײערע שעפער, סײד

 װי גרויס, דורכשניטליכער דער םון זײנען
 סוב־םאנופעקמשר דורכשניטיליכע די םון

 פולשטענ־ דעם האט ױניאן די װאו רערס,
 ארבײטבדבא־ די איבער קאנטראל דעעז

 האבען זײ אז איז םאקט דער דינגונגען.
 זײ אבער סקײל, דעם אנערקענט ניט

 זיך מען זאל װארום טא דאך, צאהלען
רעכענען זײ מיט

 אויך האבען אלײן בעילײמלאכות די
 צוסרויען און רעספעקט דעם פארלארען

 װײה מאנוםעקטשורער, גרויםען צום
 אז געװאוסט, בעל־מלאכה א האט אמאיל

 ארבײטעז, אינסײד ארײן קומט ער װען
 ילענגע־ א האבען צו זיכער געװען ער איז
 ניט. אויך דאס איז הײנט ס*זאן. רען
 ארבײט די און קילײנע זײנען שעפער די

 און צייט, זעלבער דער אין זיד ענדיגט
 אײגע• זײער בײ װי םריהער, נאך אמאיצ

םוב־טאנופעקטשורער. נעם
 אבער איז מאנוםעקטשורערם די פאר
 זיײ פארילירען ניט זאלעז זײ אז װיכטיג,

 אויפ׳ן מאנוםעקטשורערם אלס נאמען, ער
 פארצונ א זײ גיט דאס װאס מארקעט,

 מאנופעק־ װעלכע דזשאבערס, די איבער
 רוינט עס ניט• אינגאנצען אלײן טיטזרען

 אנצו־ מאנופעקטשורער םאר׳ז דארום דך
 דעם, צוליעב שאפ קילײנעם א האלטען

 מאנױ א פון ראייע די שפיעלען צו אום
 נאפען דעם קריגען ניט און םעקטשורער

 גלײף איהם װאלט װאס דזשאבער,
קלאסע. צװײםע איז אװעקגעשטעלט

 װען אלײן, שאם א אנהאלטען אבער
 אומבאדײטענד, איז קלײן איז יסאפ דער
 נא־ דעם אנהאלטען נים לאננ אויף קען

 מאכעז צו נױםיג דארום איז עס מען.
 דעה הויפט די האט טען אז אנשטעל, דעם
!אנשטעל דעם כיאבט מען און םרײד אין

 אוטבאדײ• אן אבער אנהאלטענדינ
 ניט לאננ אויף יןען שאפ, קלײנעם מענד

 נאטען ערװארבענעם דעם אױפהאלטען
 רא־ איז עם טרײד. אין פדעםטיזש און
 מאכען צו צײט צו צײט פון נויםיג רום

 קאסטוםערס די אז דעניאגסטראציע, א
 טאנופעקטשױ א איז ער אז וױסען, זאלען

 ער־ צו און דזשאבער קײן ניט און רער
 ניט דף זײ שטעלען צװעס דעם רײנען

 גאנצע די ארײנצוװארםען אפילו אפ
 בריע־ ין4> קאגװאולסיעם אין אינדוסטרי

מאנוםעקטשױ אםת׳ע די צו רואינע גען

 דירעקט טאקי ארבײטען װעלכע רערס,
ט זײגען זײ נאר טרײד, םאר׳ן  'Vfn ד
 דזשאבערס־מאגױ עטליכע די וױ רייף/

 די קאנטיאלירען וחדכע פעקטש<ערס,
אסאסיאײשאן. דער פון מאשינערי

ײ !'Lז װעט — יעצט, איו פרא;ע די
 ,1916 אין וױ כיאחל, דעש אויף ליגגען

 מאנופעקטשױ קלײנעם דעש אפצוגארען
 זײ נאך נאף דך שלעפט װעיכער רער,

 נאר אטת׳ע, די אדעו רואינע די ביז
 אײג־ װעלען מאנופעקטשורערם קלײגע
 ענטזא״ זיף װעלען און לאגע זײער זעהען

 דעד צו ביינד זיף נאכצושלעפען ;ען
 אײגציגע, די זײגען זײ װײל שחיטה^'

 איז עס דעם. דורך לײדען װעלען װעלכע
 לײ־ אױך װעלען ארבײטער די אז אפית,
 די װײל טיעל, אזוי :יט אבער דען.

 צװײ באשעפטיגען װעיכע דזשאבערש,
:ארטארע אין ארבייטער די פון דריטעל

 במרא, לײבאר קיין האבען ניט װעלען זיי
 דעד םון געםיהרט און קאגטרארירט

♦ ♦ ♦ױניאן.
 עננד האט עקזעהוטיװע יעצטיגע ,ד

i ברײטע זעהר א וױקעלט syc טע• פאר 
 וױכ־י םיעלע יאקאר. אונזער אין טיגקייט

 פארהאנ״ זײגען װעיכע םראגען, טיגע
 עק• הערדיגע פר די פין געװארען דעלט

 מעם־ די בײ אגגעגוכיען און זעקזטיװעס
 אלם םארכליבע; זײנען װעיכע און בערס
 ביכער, די אין פארשריבען וױנשע, גוטע

יעבען. אין ארײנצוברײנגען זי טרײט
 :,ג־ערען נעקסמ; די אין װעלען מיר

 אײ אן געבען *גערעכטיגזײט״ דער פון
 טעטיגקײט ;אנצער יער איבער בערבליק

 דערוױידע . באאיל. עקזעקוטױו דער פון
 אונז׳וד דאס פאנען, באקאגט םיר װילען

מיט צוזאכיעז קאמיטע עדױקײשאנאל
9 לאלןאל םון קאפיטע עדױקײשאגאל דער I סך א באשעפטיגען קע:ען װעלען צײטען,

 טיט אנגעהן װעט סטרײק א װעז מעהר
 פעהר״ איהרע װאס אשאסיאײשאן, דער
 דזשאבער־מאנו־ זײגען סעפבערס סטע

 ניט דארום זיך לײגט עס פעקטשורערס.
 סאנופעמטשורערס די אז שכל, אויפ׳ן
 אײ־ פון •ראװאצירען לאזען זיך װעלען

 דעם ארײנצואװארפען זוכען װעלכע ניגע,
 אוש צושטאנד, כאאטישען א אין טרײד

 קאנ־ אױפװאחםענדע די דערשטיקעז צו
 םארגעהםען צו דראהען װעלכע קורענטען,

 םאנו־ אלס מארקעט אוים׳ן פלאץ זײער
טרײה פאר׳ן םעקטשורערס

אנבאלאגגט, קלאוהמאכער דעם װאס
 און סטרײקען צו געװאהנט שוין ער איז
 נאף האט קבצן אויס םאר געוױנען. צו
 איהם געלונגען ניט סאנופעקטשורערס די
 ;ע־ סטרײק יעדען םון אבער מאכעז, צו

 אי־ זײגען מיר און עפעס. דאף ער װיגט
 מאנוםעקטשו־ די אויב דאם בערצײגט,

 סטרײק, א צװינגען דאןי װעלען רערם
 די נעוױנען דאך ענדליף מיר װעלען

 װארום בױרא. לײבאר פארלאנגטע םיעא
 ניט זיכער זיןי װעלען הלאוהמאכער די

װאו שעפער, די אין צוריק אופקעהרען

j גרויסען א אראנזשירט ראבען r l,, םאי 
 יזויז, אפעירא מאנחעםען איז פײערוגג

עװענױ. »טע און סטרים טע34
 ערשטע אן װערען געגעבען װעס עס
 אסטרא s כײשעל פיט קאנצערט קלאסע

 האנצערטיסטען, איס װיגאגראדאװ איז
ם װלאדעפ און מײנער ראבערט און  אי

רעדנער.
 ער r פײי זײז װעלען טיקעטש

 ,9 לאקאל און 1 לאקאל םון פעםבער
 זיךי װעט טיקעטס, קריגען װיה װעלכער
 עדױתיי״ דער צו יעדער װעגדען דארפען
לאקאל זײז פון קאניטע שאנאל

 אונזערע פון יעדען צו האבען מיר
 אדרעסירטע אן ארײנגעשיקם פעפבערם

 אויס םילט סטעםפ. א םיט קארד פאסט
 איהר. מײלט און קארד פאםם דיעזע
 אדרעס קײן שרײבען ניט דארםט איהר

 װארםט סטעפפ. קײן קלעפען ניט און
 נאכדעם לעטער־באקס, אין ארײן איהר

 איו עס אױםםירען. איהר װעט איהר װי
 אינפארטייי די האבען צו װיכטיג זעהר
אפיס. אונזער אין שאן

מענעדז^ער. קאטלער, פ.

9 לאהאל ױנ־אן פינישער וער אין םעש־נה״ט
 פון סיםינג פעמבער גענעראל דער
 םארטזעצונג א איז װאס שבת, לעצטען

 טען26 דעם םון קאנפערענץ דער םון
 בא־ גוט אזוי געװען ניט איז פערץ,
 צום ערווארטעט. האבען םיר װי זוכט,

 גערו־ האבען מיר װען טיטינג, ערשטען
 זײ־ שעפעי, פון פארטרעטער בלויז פען
 מענ־ הונדערט דרײ ארום געקוםען נען

 גע־ םיר האבען מאל צװײטען צום שען.
 און םיטינג, טעםבער גענעראל א רופעז

 גרע״ א זעהן צו ערװארטעט האבען פיר
 געקו־ זיינען מיטגליעדער. צאהל סערע

 ערשטען צום װי האלב אונגעפעהר פען
מ. טי  װײסען דעם םון אורזאכע די מי

 די אז םײגעז, דאס זאל צי ניט. פיר
 פאראינטע־ ניט באפת זײנען פינישערס

 אין אנטײל אן נעהפען צו געװען רעסירט
 בײם איז װאס םראגע, ספעציעלער דער

 זײ אדער געװארען, דיסקוטירט םיטיגג
 נעהמען צו פאסיװ צו איבערהויפט זײנען

 ארגאגײ װעלכע אירגענד •אין אנטײל אן
 אג־ צי אזוי, אבער ?י זאציאנס־פראגען

 דאכט ׳קוםט קרעדיט פיעל צו קײן דערש,
 די אט דעם. םאר פעפבערס רי ניט זיןי,

 שװאכסטער אונזער איז גלײכגילטינקײט
 געדארםט באפת װאלטען מיר און פונקט,

 דיעזען ^ויסצובעסעערן װי ט$ז טראכט א
צושטאנד.

 אנגענומען איז װאס רעזאלוציאן, די
 נויטװענדיגקײס די אנערקענט געװארען,

 פון האםיטעס שעפער די אין האבען צו
ט זאלען װעלכע פינישערס,  שאפ דעם פי
 פון השגחה דער אונטער און טשערפאן

 אינטערע־ די אויף אױפפאסען ױנייאן דער
 מיר שעפער. די איןי םינישערס די פון סען

 באארד עקזעחוטיװ די אז ערװארטען,
 רע־ דיעזע דורכסיהרען נעהפען זיך װעט

 שעפער די אין מעפבערם די אוץ פארמע
 און אפשאצעןיעס איז געהעריג װי װעלען

 אין עס אײנפיהרען ױגיאן דער העלפען
♦ ♦ ♦לעבען.

 װאס פראנען, אנדערע די צוױשען
 געװארען פארהאנדעלט לעצטענס זײנען

 בא־י דער אויך איז לאהאל, אונזער אין
 פאנר. בענעםיט קראניזעז א װעגעץ שיום

 יןײן ניט באשלוס דיזער איז אײגענטליך
 עקזעחוטיװ אלטער דער נאך נײער,

 אײנצופיה״ רעקאפענדירט האט באארד
 האבען פעפבערס די און פאנד, אזא רען

>w איײ צוליב נאר נוטגעהײסען. אױך

 געװי־ א פאר פיר האבען אורזאכען ניגע
 הא״ יעצם אפלעגען. געפוזט עס צײט סע
 םרא״ דיעזע אויפגענופען װידער םיר בען
 געמאכט איז טראט ערשטער דער און נע

 סוםע * אסענירט האבען פיר נעװארען.
 און םאנד דיעזען םאר באזיס א אלס נעלר

 א אויסצויארבײטען לאםיטע א ערװעהלט
 צו עס פעגליןי פאכען זאל װאס פלאן,

 װעט עס עקזיסטירען. צו און באשאםען
 צײט אביסעל נעהטען נאטירליכערװײזע

 דורכ־ קאנען עס װעלען םיר װאנען ביז
 די פארנעסען ניט פוזען םיר םיהרען.

 אונטערנעד״ אזא װאס פיט שװעריגקײט,
 זאל עס אויב און פארבונדען, איז פונג

 םי״ די און איז געהעריג װי פונחציאנירען
 װע־ נוצען, דעם םון האבען זאיען נישערס

 באקענען גרינמיך זיר םוזען םיר לען
 און קראנהעךקאסען די ארבײטען עס װי

 םעג• אויב און ארגאניזאציעס, אנדערע
 איז עס אז אונז. צו עס צופאסעז ליןי,

 אונ־ אין עס אײנצופיהרען נױטווענדיג
 װע־ ׳םיר גלויבען דעם, אין לאקאל, זער
ט פײנונגס־םארשײדענהײטען קײן רען  ני

 םאכען צו באפת ערװארםען סיר און זײן,
 פאר איגסטיטוציאן נוצבארע א דעם פון
פעפבערס. די

 םײערען מיר װעלען יאהר דיעזען
 ױם־טוב׳־ אסת אן מיט פאי ערשטען דעם

 צוזאםען האבען מיר םײערוגג דיגער
 גרױסע רי אראנזשירם אײנס לאקאל פיט

 סטריט מע34 הויז, אפערא פאנהעטען
 דורכגע־ װעט עס וואז װענױ, טע8 און

 אינ־ און שײנער אפת אן װערען םיהרט
 ניט האבען םיר פראגראם. האלטסרײכער
 דיעזע מאכען צו געלר קײן געזשאלעװעט

 מעג״ נאר װי שעהן, אזוי אונטערנעהםונג
 ערשטער דער אז פיהלען, םיר װײל ליף,
 יום־ ארבײטער אםת׳עו אונזער איז פאי
 אונטערשטרײכען װילען מיר און טוב,

 פון טעג אנדערע אלע פון טאג דיעזען
 דורןיגעםיהרט װעט געזאגט, װי יאהר.
 •ראג״ םוזיקאלישע שײנע א זעהר װערען
 םיני• די אז זיכער, זיינען פיר און ראם,

 באזארגען באצײטענס זיף װעלען שערס
 קאנען װעט םען װעלכע טיהעטס, םיט

 אױך װאםשט אפיס. לאקאל איז קריגעז
 אײנצעל!. מעהר פאר צײםונגעץ די נאך
טען.

םענעדזעער. סארקין, איזידאר
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יארהער נױ דער פון נאארד חשאינס פון מיפיננ
ױניאן היאוקמאנעו

קאםיטעס. אויפגעגומען װערען עם
 שיפימי ,130 ראקאי pc ?אטיטע א

 דזשאינט דער אז ׳פארי*א;גען קאוירקס,
 שטיצע״ כיארארײעע געבען זײ זאר באארד

 ניזנעס די אז םאריאגגט, קאטיטע די
ש^טס  װערען# אינסטריאירס זארען אייח

 זארען שעפער, ד» כאזוכען זײ װען ד#ס
 היוירה־ שיפינג דעש באזוכען אויף ןיי

 שיפינג־ די צו זעהן און דעפארטייענט
ױניאךרײטע. זײנען קהוירקס
 איבערגענעבען װערט ־פארראננ דער

טענעדדטער. דדטענעראר צום
 סאציאליסטישער דער פון קאםיטע א

 טען13 דעם אז אינפארמירט, טארטײ
 יזער־ אײבענדערטאנטע די װעט ;אפריר

 פרעזידעגט פאר עדיטײגען ^עריטאפט
 דא־ דזיטענעראר אטאױני סאר ^אררינג,
 יואנ״ םון ספיקער דעם פאי און נארטהי,

 כא־ די פאײאנגען זײ םון און גרעס,
 פריזאנערס. פאליטישע די פזן פרײאונ;

 צו :עבעטען װערט באארד רזשאינט רער
 זיף זאל װעלכע קאכײטע, א אפאינטעז

 דעטאנסטראציע דער אין נאטײילעען
אכינעסטיע. פאאיטײטער פאר

 װאיט עס אז גױיבען, דערעגאטען די
 דזשאינט דער אז ראטזאם, געװען ניט

 דערע־ א *טיקען טאיז א נאף זאר באארד
 די וױ דעם נאך װאשינגטאן, קײן גאט

 םאר״ א איהרען :עהאט יטוין האט ױניאן
 דער אין הארדינג פרעזידענט ביי טרעטער
 םאר־ צו צװעק דעם םיט קאםיטע <ייבאר
 ערקלעהרען ער אז ׳איהם םון <אננען

פריזאנערס. םא^טײטע םאר אטנעסטיע
שריפטען. צו

אז אינםארמירען, 11 און 9 לאקאלס

 װעד ביי, דעם אנאלידרט האט ױניאן,
 די און טיטשערט די צו דף באציהט כער

 האבעז רעמער בײדע סקולס. פאבײק
 די װערכע געפאהר, גרױסע די אגגעוױזען

 דיגס״ םאר. זיך טיט ״!טערען בירס צוױי
 איבאגי אין װעט אפריר, טען12 דעם טאג,

 צוױי די צו באצוג אין הירינג א פארקיטען
 גיױבען װערכע אדגאגיזאציאנען, בילס.

 דאר־ דענקען, און רעדען pc פריירױיט אין
 היוינג. דיזער צו פארטרעטער יטיקען פען

 אז םײנונג, דער מיט איז יאננער ברודער
 פריהער ניט טיטען יאיואי*ס די װי אזוי
 יןע־ דעם צוריב און נאכט דיגסטאג פון
 םי־א־ דער אין ד-אנײעז ניט ־זײ :ען
 שי־ באארד דז־טאינט דער זאר דאױם גע,
דעיעגאטען. 5 םון קאכױטע א קען

גוטגעהײ־ װערט רעקאטענדאציע די
 ׳גאדד ברוק, קױטנער, ברידער די און סען

 איג־ װערען טראמבעטא און טאיטאװיטיט
היריגג. דער צו געהן צו סטרואירט

 וױיטער אינפארעידט ראנגער ברודער
 דאנעדשטאנ, אז באארד, דדטאינט דעם
 א םארחומען װעט אפריי, טען14 דעם

 ױניאנס ysH פון יואנװעניטאן ספעשע^
 קאנװעגש$[ דער אויף און אלבאני, אין

 דער םון האנרלונג רעאקציאנערע די װעט
 געוױסע באצונ אין סענאט און אסעםביי

 די װערען. באהאנדעיט ארבײטעה־נעזעצע
 םין װערעז אדרעסירט װעט קאנװעגיטאן
 דזיטאיגט דער גאטפערס. פרעזידענט

 דע־ *טיקעז דארםען לאקאלס די און באארר
 װעט װעצכע קאנװעניטאן דער צו אעגאטען
כאראקטער. ערנסטען זעהר א טראגען
 װערט סעסרעטער דעם םון רעםארט דער

 פײנבערג, אפיסערס די און גוטגעהײסען
 אינסטרױ װערען לאגגער און פיגלואפססי

קאנװעדטא;. דער צו םאהרעז צו אירט
 צורײד האבען באארדס עקזעקוטױו זייעוע

 דז״טאינט דעם פון בא׳טילוס דעם נעװיזען
 זאיען אײדזשענט ביזנעס די אז באאו־ד,

װערען. אפאינטעט
אעםארסירעז, 48 און 10 לאהאלם די

 גוטגעהײסען האבען ^אקאים זײערע אז
 אײדזיטענטס ביזנעס די אז באשילוס, דעם
 אפאינטעט ^4זאי באארד דדטאינט םון

װערען.
 דאס אינםארמירט, לאנגער סעקרעטער

 סעקרעטעף דעם םון פאריאנג דעם ׳אויף
 ‘<ײבאר־ און טרייד סענטראי^ דעם םון

 פראטעסט א גע״טיקט ער האט קאונסיל
 נױ םון אסעמב^י און סענאט דעם צו

 א געגען םראטעםטירענדיג םטײט ^א־ח
 די גיט װעיכער ביל, מארגעיטלאגענעם

 ארונטער־ פרײד«ײט די ני״נופעקטשורערם
 אין ארבײסער פון װײדזשעס די צדרייסען
טרײדס. געוױסע
 װערט סעקרעטער םון האנדלונג די

גוטנעהײסען.
באריכט. פםעשעל־קאמיטע

טאג* אז באריכטעט, לאנגער בדודער
 געװען ער איז אפריל, טען4 דעם ׳טאג
 דער פון דעלעגײשאן יײבאר א מיט

 לײבאר אװ םעדערײיטאן אמעריקען
 איהם םון און הארדיגל פרעזידענט פאד

 א ערקלעהרען זאל ער אז פאריאנגט,
 פאלי־ אלע פאד אטנעסטיע דדפענעראל

 איז קאםיטע דער אין םריזאנערט. טי׳טע
 יטלעזינ־ ברודער געװען אנװעזענד אויף
 יאנ־ פאיר גענאסע און םײן טאקם גער,
 געהאל־ האט גאטפערס פרעזידענט דאן.
 פאליטישער פאר רעדע ^טארהע א טען

 עט־ ער האט רעדע זײן אין אסנעסטיע.
 ‘םע אטעריקען די אז באטאנט, םאל <יכע

 אײנ^טימי; איז לייבאר אװ דערײשאן
 ער־ אויף האט ער פארלאנג. דעם *ין

 גע־ באפרײט זײנען יעצט ביז אז <ןלעהרט,
 אבדזשערר מאנ^יענשיאוס 602 װארען
 זײ־ װעלכע םריזאנערס, 1162 און טארס

 עס־ ךעם דורך געװארעז באשטראפט גען
 פרײ 133 נאןי זיצען עס געזעץ. םיאנעזש

 װע־ באפרײט דארפען אלע זײ און ?אנערס
 האט לאנדאן קאנגרעסמאן אויך דען.

 פרעזײ דער אז םארלאנגט, און געדעדט
 אט־ פאליטי׳פע ערקלעהרען זאל דענט

נעסטיע.
 זעהר געװען איז הארדיננ פרעזידענט

 םיל האט און קאמיטע דער צו העפליף
 ער־ האט עד ארױסנעצײגט. סיםפאטיע

 דער גיט אדםיניסטרײשאן די אז <ןלעהרט,
 הא־ די אױפכיערקזאםלײט. םיל טראגע
 הויז״ ״װײסען דאס םאלאזען האט סיטע
 פא״ די פון םילע אז אײנדרוק, דעם נױט

ע ש טי  לודצען אץ װעילען פריזאנערס ^
 האט םרעזידענט רע\* װעו־ען. נאפרײם

 אז פארשטעהן, צו געגעבען *ינדירעקט
 אד־ די קען אמנעסםיע דזשענעראל קײן

ערקלעהרען. גיט נויניסטראציע
 אז אויף, באריכטעט סעסרעטער דער

 קאנםע־ א ^ןרוםעז האט סהול דענד די
 באחעכר צו אזױ װי באשפרעכעז צו דענץ

 לוסת סענאטאר װעלכע ביילס, צװײ די םען
 װמן םעג, לעצטע די םארגעשלאגען האט
njri ײ זיד האינט םענאט  י
 קאנפערענץ דעם אױף אז צרקלעחרט, *ר

בי^ דעם אנאליזירט ליע גענאסע ןואט
 און סקו^ס, די צו זיף באציחט ווצ<כער .

טיטשערס׳ דצר םון *צםמאוױמ*, ^גדודער

באריכט. פעאנ״^קאמיםע

 אז.זי באריכטעט לואםיטע פינאגץ די
 פאר םארלאגגען אײניגע געהאט האט

:פאלגעגדעס רעקאםעגדירט זי און שטיצע
 איטאליענישע אין ארויס געהט עס
 צײטונג דיזע און האמער׳/ ״דער צייטונג

 טיי״ דאלאר 10 פאר ארײנגעשיקט האט
 םי־ ךיי האט קאםיטע םינאנ״ן די קעטס.
אגנענומען. קעטס
#אויך באריכטעט קאמיטע םינאנץ די

 םון םארלאנג דעם אויפגענומעז האט זי אז
 גע- זין האט װעלכער מעדעם, װל. גענאסע
 פאר־ און באארד דזשוינט צום װענדעט

 םרא־ לעבענס ״די די פאר שטיצע לאנגט
 זוערט װעלכע צײטונג ארבײטער אן גען׳/

 ארבײטעד אידײפע די םון ארויסגעגעבע;
 רעקאמעינדירט האמיטע די פוילען. אין
 גע־ זאצ צײטונג אויבענרערמאנטע די אז

דאלאד. 300 מיט װערען שטיצט
 זץ־ האט 17 לאקאל םון קאטיטע א

 ער־ קאמיטע פינאנץ דער צו געװענדעט
 גענױ האט לאקאל דער אז קלערענדיג,

 ברודער םאר בענעפיט טעאטער א מען
 וױיס־םרע־ געװעזענער דער בעררןאװיטיט,

 געװעזענער דער און בארד דזש. פון זידענט
 אינדיםענ״ און ריםער דעם םון מענ.
 האט קאסיטע די און דעפארטםענט דענט

 זאל באארד דזשוינט דער אז םארלאנגט
 אונטערנעהמונג. זײער אין העלפען זיי
 ברודער דער אז ערהאערט האט אםיטע)ל די

 װערען אפעדירט מאצ םערטען צום דארף
 500 קאסטען דאדף אפערײיטאן זײן און

דאלאר
 אז רעלואטענדירט האטיטע םינאנץ די

 מיט װערען געיטטיצט זאל ברודעד דער
דאאאר. 300

 א אדױס רופט רעקאמענדײשאן די
דיסקוםיאן.

 דער .מיט זײגען דעאענאטעז מאנכע
 נרױ צו א איז דאנײשאן דער אז מיינונג,

 אין אאגע די װי דעם גאך אבער סער.
 װערט זיף, געםיגט ברודער דער װעאכער

 דעם פון דעאעגאטעז די פאר ערקאערט
 רעקאמענדײ־ די װערט באארד, דזשוינט

 גוטגעד«ײ״ קאםיטע פינאנץ דער םון שאז
סען.

 זיך האט 9 אאקאיצ םון קאםיטע א
 פאר־ קאמיטע פינאנץ דער צו געװענדעט
 מעטבער א זײערם םאר שטיצע אאגגענדיג

 די געײארעז. פאראאיןירט איז װעאכער
 האכען זײ אז ערהאערט, האט קאםיטע
 טעאטער דאיאר 90 םאר גענומען
 ארײנברענגען װעאען ײעלכע טיקעטס

 ברודער. ?ראנקען דעם פאד דאאאר 300
 די אז רעקאמענדידט קאמיטע םינאנץ די

 דא־ 25 םיט װערען געשטיצט זאא סאכייטע
אאד.

עפיפטײן, נאפיעז דעם פיט ברודער א
 קראנק שױן איז ,1 אאקאא פון םעטבער א

 אר־ אן און מאנאטעז 4 אעצטע די םאר
 בא־ ברודער דער װעאכער צו גאגיזײשאן,

 בעגע־ טעאטער א נעמאכט האט אאגנט,
 געהן װעט פראפיט גאנצער דער און םיט
 קאםיטע די ברודער. קראנהען דעם .םאר

 די.אונ־ יטױן האט 1 אאסאא אז ערקאערט
דאאאד, 50 מים נעשטיצט טעדנעהמונג

r.....דז דער אױד אז פאראאעם זי און
 שטיצצן. אונמעתעהםוננ די זאא באארד

. רעקאםעי-רױ^ קאסיםע ®ינאגץ די

 טיט װצחנן געשטיצט זאא אוגטערגעחמוגג
ווויאו♦ 25

גוטגע* װערען רעקאמעגדײעאגס אאע
הײסען.

 פײג• בד. טענעדזשער^ דדטענעדאא
 ראגע דער װעגען אז ערהאערט, ׳בערג

 צו וױכטיגעש »|p ניטא איז טרײד אין
אין סאאו שױ\ װערט עס באריכטען,

 אײני״ געװעז וױדער ?ײגעז עס טר״ד.
 מאנוםעלןטשורערט געגען מאסו^עטס גע
 קאמ•• די און ״•ראטעחטױו״ דער פון

 צו געװארען געיפאיכטעט זײנען איעטס
 ארבײטער, די פון צוטגירענחײט דעד

געשאא• סיטינג דער װעדט דעם טיט
סען.

סעס. לאנגער, ל.

ס ע ײ א פון נ לוי ע ד- א ל .1וי
 באשלי- קלאוקמאכער פילאדעלפיער

 40 פון דױם די הענערען צו פעל
סעגט■ 50 אויף

 גע* אפ;עהאלטען איז יצנת לעצטען
 פון םיטיגג דזיטעגעראל שפעשער א װארען
 גצ״ איגעגעבעז איו עס װאו ,2 יאלןאר
 ,15 פון קאמיטע די םון באריכט א װארען
 דעם בײ געװארען ערװעהרט איו וועיכע

 צױ װאך א מיט מיטינג שאפ-טשערטאן
 אױפגענױ איז טיטיגג דעם אױוי ריק.
 שון רעקאטעגדײשאז די געװארען טען

 גע־ זאל דװס די אז שאפ־טיעערלײט, די
 א סענט 50 אױף 40 פון װערען העכערט

 דיכקוטירט ברײט איז םראגע די װאך.
 מענשען געוױסע אבװאהל און געװאדען

 איז שטערונגען, טאכען געטרײט האבען
 גע• אגגענוטען אײנשטימיג כטעט דאך

 שאפ״ די פון רעלאמעגדײשאן די װארען
טשערלײטע.
 !קאאוקטאכעד םילאדעאפיער #בראװא

 איהר אז באװיזעז, װײטער האט איהר
 און ױניאן אייער שעצען צו װי וױיסט
 אמת׳ע, װי אפגערופען זיך האט אװזר

 אפרױ זיך דארםען לײט ױניאן טרײע
 האבען פערזאגען געוױסע אבװאהל םען,
 דיזען םון אפצוחאיטען געטרײט אײך

 אז באװיזען, וױדער האט איחר שריט.
 איהר זײט אײך דארף ױניאן אײער װען

 גרא־ דך מעגען םיר *לא״ן. אם אימער
 מ^ט און מעמכערס אונזערע מיט טואירען
- ױניאן. אונזער

סטרײק. אין שאפ בעטעלהײמס
p איז עס ir אונזערע םון מזל דער 

 זײ אז טען וױל ביאס אלע אז ארבײטער,
 קױן נישט אײנער איז כאצאחיען. זאאען

 ארבײסער דער איז מאן ביזנעס םעהיגער
 גישט, געאט קײן אײנעד האט ן שולדיג

 מען כאל א שואדיג. ארבײטער דער איז
1 אאעס. אין שולדיג זײ מאכט

 קאם־ םירמע דיזע האט סיזאן אנםאנג
 עקזיסטירען, נישט הען זי אז מאײנט,

 און ארבייט״. װעניג איהר מאכט ״מען
 זײ זאל אמען םארלאנגט, האט םירםע די

 םון ארבײטער די ״בײסטערס״. געבען
 איז דאס אז ערנסט מײנענדיג שאפ, דעם

 שאפ־ א אםגעהאאטען האבען אורזאכע, די
 #אפיםערס אונזערע טיט צוזאמען מיטיגג

 מא־ צו געװארען באיעאאסען איז עס װאו
 זײ און אויסנאסם אן שאפ דעם סיט כען

 האבען ארבײטער די בײסטערס. געבען
 האבען און ארבײט דער צו געזעצט זיך

 גע־ איז סווי דער בעסטע., דאס געטרײם
 אפ־ באלד זײנען ״בײסטערס״ די אז װען,

 פירטע דער פון טאקי געװארען, געשאפט
 די אז אױסגעלאזט, זיך האט עס אלײן.

 צו צוגעגר״ט געװען נישט זײגען באסעס
סיזאן דעם

 מען םאדלאנגט םירטע די האט יעצט
 ניט אז שטיק... םון ארבײטעז גאר זאל

 און שאפ. דעם פארשליסען זײ װעלען
 די אױב סטרײק. איז איצט איז ׳עאפ דעד

 טאבען װעלען װעט בעטעלהײם פירמע
 מוזען עס װעט םילאדעלםיא, אין ?יאוקס
 ױניאן אונטר װאך, םון װערעז געטאכט

קאנדישאנס.

 אױך שאפ סלעפינם און פײנגאלד
סטרײק♦ אין

טראבעל, זיך זוכט פירמע דיזע אויך
 עס זי װעט עס פארלאגגט זי אויב און

האבען•
 און װאױל געװען איז סיזאן גאנצען א

 קיינע געהאט גיט האט םירטע די גוט.
 מאכט ״מען אז גים, אפילו סאטפלײנס,

 אױ עס אױב םארקעהרט, ארבײט׳/ װעניג
 די םון נעװען עס איז ?אטפלײגס נעװעז

 װײל געשװיגען, האט טעז און ארבײטער.
 טרא־ קײן םאכען געװאיט :יט האט םען
סיזאן. מיטעז אין בעל

 גע־ זיך האט סיזאן דער נאר װי אבער
 װאס געטאן באנג םירמע דער האט עגדיגט,

 דעם אױף און רוהיג אזוי אװעק איז עס
 ארבײ־ די װען םיזאן, נאך׳ן טאג דריטען

 וױםיל םרעגען ארײנגעהומען זײנעז טער
 נעס־ דעם ארײנהוםען זאלען ארבײטער

 אײנער איז ארבײטער, דער צו טאג סטען
 װיל־ א װי ארײגגעלאםען באסעס די םון

 בא־ און שרײען נענומען און טיגער דער
 ז״ערפאר עפעש ארבײטער, די לײדעעז

 ועיןױ ניט איז םינישער סקױום א װאס
 סהוידטם. סינגעל ■אר א אויסםינישען מעז
 געהיײ ?זאט •y אז םײנען, דאר iyc לא,־
iyo יע• איז ארײגסומען םינישער חגם 
 זיך פאננט עס געסוטצן. נישט איז געד
 נע• בלויז האט באס דער !אז גישט גאר

 אנצוםאננען עםװאס אזוי װי וועג א זוכט
סלעס. שוין איז עס װײל טראבעל, א

 םען נעװאלם האם םירםע אויד
 עס האם און שסיע םון ארבײםען זאל

שאימממרטאן. פו| םארלאעם

 רטyרקיy איז שאפ רyד אויך איזא,
סטרייה. אין געװארען

שולדען. אײערע באצאהלען קוםט
 די טyװ באשיוס לעצט^־ oyi נאך

 60 אויןי 40 פון ו\ערען רטyכyהyג דױס
ד^ איע װאך. א נטyס טגלי  y^כyװ מי
r״yj| מלירעז דארםי^ דױס שוידיג y,'t־ 
 דאר״ זײ רועלעז ׳נישט װען שוידען. yר

yc| באצאהאען yiy''r \50 צו ש(לרע 
סטעטפ. א סי;;ט

u יאתאל .pyo גײבמועה א.

 ױ פון אסם׳ן פראטעקטיװ די
 מאכט מאגופעקטשזרער הלאוק

T מלחמה־אנשטעל. א
)1 זײט םון (שלוס

 צורית צײט א םיט דאד זי האט װאוסט,
^ כ א ^ ג פ  רyד מיט באציהונגעז די א

 באריכט qvi איז ױניאן. רyקלאוקטאכ
 lyoyii צו רט,yרקלy ניט נפאלסyדyי איז
 py ג^טעלט. זyרyװ jy:ijny^־c yדיז
 װי ^זאגטyג גארניט אויך דארט רטyװ

 נקטyד אסס׳ן״ קטױוy״פראט די אזוי
^yin םאדyרונגyדורכצו זEיהרy.ז

 אפ־ אביס^ איז אצזא yםטyב דאס
 ־y: רyלארp װעט זאך די ביז צואװארטען,

\.vivv ראכט
oy ג איז ^ ב  אז רםאנען,yד צו דא אי

 זונטyג ב״ה איז ױגיאן רyםאכpלאוp די
 ןyגyװ אודאי װעט זי און שטארק, און

 װארום זאגען. צו oyBy אויך האב^ םyד
 צײט, yjy< אװן» לאנג שוין דאן איז עס

lyii באל דיyדי זײנעז באטים
 הא• און רyBשע די אין רyרשyלבסטהyז

 זײ װאס ארבײטער די טיט טאן5; בען
שוין jy:"t הײנט ןyהאב ײן5א

v רyלאוקמאכp די צײטען. yרyאנד i" i\ 
^ און ארגאניזירם ב  ארבײטס־ רyזײ אי

 םיט און .nyi א אויך זײ ןyהאב קראפט
ײט^ די םון הyד רyד אט  װאס ארב

 ױניאן, רyד דורך טpדריyאויסג רטyװ
ly^yii באל דיyר םרזען זיך באטיםyכy־ 

 װילען זײ אדער y> oy ווייצען זײ צי נען,
oy .ניט

 רyמאכpאאוp חגר [vwv נדיגyדyר
 ̂ןypרyבאמ צו שאחגן נים טyװ ױגיאן

 ײאד״ רyד אױןי גאנץ איז ױגיאן לי אז
ג אן זיך הטyג און י פ ^ מ ^  איהר מיט ר

ארבײט.
 װי איצט, איז ױניאן רyטאכpלאוp די

 yt^o אין געורען, אימער דאס איז זי
 בא־ רyארבײט אידײג^ר רyד פון פראנט

 רטyװ איז װאס oyf^ שטיצ^דיג װ^ונג,
 נ־yבאטײליג זיך און ̂זyרyװ צו ג^שסיצט

W װאס :צעזyרyאנפp אליע אין דיג W 
גוננ.yבאװ רyסיװyםראגר רyד אין פאר

 דזש. □yn םאר איז צוריק װאך א מיט
 פון רyהyפארשס רyד זyרשינy באארד
 װלאדיםיר yD$:ya םויאען, אין ״בוגד״

שטײ פארלאנגט און ̂םyדyמ
 אין ״בונד״ דער װאס צײטונג א פאר yצ

 ׳ŷבyאדויסצוג \vd:' אין פלאנט פױא^
 באשלא־ האט באארד דזשאינט רyד און
yo| צו iy3y3 דאלאר. הונדערט דרײ

 אויפ־ אויך איז מיטינג ןyלבyםזyד בײ
 נײע די םון yפראג די ג^וארען זyנוםyג

 אוג־ צו ציל^ yאכyװ ביללס׳/ ״לאסס
 לאג־ לואים סקול. נדyר די ןyנגyרברyט

ny: סpyרyבאארד, דזשאינט פון טער 
^ םון טyבאריכט האט ( ,y t^ p  o p 
 אוים־ jynny: ם?ו^האט נדyר די װאם

fynnw פראט אyבאװעגונג סט vm) 
 בא־ איז עם און ס5ביי ציאנערעpאyר די

אס  אין ;yoyj צו אײנטייל װארעזyג זyש̂י
 גלײכציײ איז עס ביצס. די mv: ?אםף

 םון yאםיטp א ןyװארyג D^nyiny מיג
 הירינג סאביציה nyi בײ ערשיינען צו םינף

irayin די אלבאני. אין ביאט די yר־ 
p yo^yiiאמיטy לא־ םון ?שונער, איז 

 םון גאלה ;11 לא?אל םון ברוק, ;1 ?אל
 ;3 לא?אל .םון טאשסאװיץ, ;23 לא?אל

.48 לא?אל םון טראנבעטא, און
 mv: הלטyרװy יך או איז y^aytyT א

 ױניאן טרײד רyלyציyספ רyד צו װאחח
 װאם םטייט, יארס נױ םון ?אנװענשאז

 אאבאני אין געוראורען אפגעהאלטען איז
 מע״ זyװyלאנfiאויםצו א̂גDרשyדאנ חנם
 ‘א?צ'א1ח דער גענעז קאםױ א םאר ןyםאד

 אין סטײט. אין לעדזשיסאײטשור רערyנ
 ג^וא״ ערװעהלט זײנען דעאענאציע רץר
 פון טש^פאן דער ״פינ?אװםתי ם. :רען

 חגר םײגבעחג, י. באארד; דזשאינט
ראג״ לואיס און םענעדזשער, דזשענעראל

״ . סעהרעטער. דער נער,
לעבעױג נא;ץ אי?, יתיןןן די

אויך דאס וועם זי און טצםע גאנץ און
«ײז

■tW

lC

ץ ר א ע ז נ ו ל א א נ א ש ײ ק ױ ד ע
ט נ ע מ ט ר א פ ע ד

 סמו• אונזערע פון אונטערהאלט דער
לעחרער. די םיט דעגמען

 סטו- ארנזערע םון 0PnnnyD3iH דער
 ב״• שכת lyovyp רyרyי די טיט דעגטען

 חיײ אױרוױנג װאשיננטאן רyד אין נאכט
 גײסט• *וץ שצח| זעחר \V)m איז סהוי,
רײוי

 פון םרױצן און רyנyמ 300 רyאיב
 אלע און געקרמעז זייגען \votfp yאוגזער
 און זyהגסטyש אויפ׳ן אמוזירט זיך האבען

w w i .טישען די און װענט די אופן 
 װיט טיט דעלאתרט |nyr נעײעז ‘זײנען

v האט דאס און #גרין און im w\ אן iy• 
vmnn .שטימוננ

 lyoytya זייגען װאס מיטגליהגה די
 א לטyשטyםארג זyהאב טישען, די ארום
 פרײנדליכקײט. און פריילינס״ט פון בייד

oy ניט איז )P ivny"פאדמצליטעט. ן 
 האט מאמעראושנשאפט פון געםיחל דער

 סטותנטען, די װי לערער די באוזערשט
ױניאן. רyד פון yooבאא די אויך און

 האט 25 ילאקאל םון שאפירא סארא
ט םײז ר ה ^ ^ די ג ש  באמער- yאיהר ט

 אין און ױםאריסטיש בעװען זײנען לזוגכען
 ;yoP«nya זײנען זyדyר yורצp פלאץ.

 אין סטוחגגטען, און רyרŷ םון נעװארען
 mviiyj אױסג^ץ־יקט איו oy װעלכע

iy פאר ענונגpרyאג i טע־ עדױסײשאנצל 
רנײשאנא^.yאינט רyאונז פון טיגלײט

 געװאחןז ןyהא^טyג אױך איז yדyר א
y און רyינגtyשל גטyזידyור םון rn רײד 
 ענטוזײ מיט גצװארען ןyנומyגDאוי איז

אזם.
 שולץ, ; דטyרyג חאביען רyרyל די פון
וױלבארט. און רycסטאל

 דט:yרyג האבען זyנטyסטוד די םון
 רyרנyג איזידאר ראגאןי, oyo גאף, ריyמ

 רyילםיyםילאד רyד פון רודאף yp* און
ױגיאן. װײסמאכער

ג^ואר^ האלטעזyג אױך איז yדyר א
 רyד םון רלײדיyטש סװיטצקי, בעםי םון

 דזשויגט nm םון yאמיטp האוז ױניטי
 אינדױ oy^ און וױיסט דשר אין באארד
ג סטרי^ י ד נ ^ מן זי חאט ר א ^ ײנג  א

v די w w m זומ די כפפזוכען צוyיױ ר 
ױניאן. רyד םון האוז ניטי

oy האבyט ן ל ^ v* נאך דעזyר ג w 
lyiiy.: ניט צײט ?ײן איז עס רyאב נעסט,
 myi זyזyלyפארג איז yגראמyלyט א

באראוי. אב. טארyקרyס םוז װארעז
 מיט גנװאר^ םארקלונגעז איז האל די

 חגר װאס ר'/yליד ״ױניטי yj'ooî די
^ האט ^לם גאנ^ר ג ^נ ג ט  זײ־ עם מי

 yױמאריסטיש ir^pya fy^iry: אויך נעז
 oPiy רyד האט באזונדערס און רyליד
 םון זyזונ;yג ̂רyס־לידpםאל די צטyגעש

פישהאנדל^י/ מ. מרס.
y רyד o ^ ^ o| אונז םון קאנםולyר 

 בא־ א םארדינט טyרזיטyאוניװ רyארבײט
 ןyאראנזשיר םyהי.yש םאר׳ן דאנק זוגדער

 אויך ?ומט דאנח א אװענט. םyד םון
^ א־pyבyר םים װ ל  אײנקױםעז םאר׳ן סי
 האלסײל צו oyבופ םאר׳ן oyp* גוט אזוי

 סטודענ- די אויך קומט P3»n א סרײדלז.
 ןyקארירyד ןyהאלםyג האבעז װאס ׳טעז

האל. די

לאקאלס. אינטערנעשאנאל די צו
 נטy•ארטמyד pH3^r''Piny חגר

םון מיטיגג א אײנרוםען טyװ
Hלv לאקאל yדױpײשאנאל ^ ט מי א  ס

 װיל נטyארטמiדע דמקײשאנאלy דער
ט נסyבאצײט זיו טי ^ן. ר כ ר  •HP די דו

 די באצוג אין לאקאלס די םון מיטעס
yדיזpנע?סט^ םאר׳ן ארבײט ײשאנאל 

 אפר זאל ארבײט yryn אזוי װי םיזאן,
^jyooi װ ארגאניזירטyרy.ן

iyPnr די p^pyrpy םון באארדם 
v די jypnypDPH גלײף לאלאלס די iv 

 ראטזאם, איז oy ס.yאסיטp חײשאנאל
 ־,PpyiD'iK זאיצען oyo'DHp די אין אז

 זיײ װאס •ערזאנען, אזעלכע |ynyp בען
 ארביײ אין רעסירטyםאראינט אלײן נען

 רעסירעןyאינט yלכyװ און טער־בילדונג,
 זײער םון ■ראבלעמען די מיט אױןי זיד

 שי צו לא?אלס די |yoy3 מיר ױניאן.
 חגפארטםענט ײשאלאלpדױy Dyi קען
 מיט־ זײירע םון אדרעסעז און |yoy: די

 געװארען DPnymy זײנען װאס גלידער,
 שי?ט קאמיטעס. ײשאגאלpדױy די איז

yoy: yryn| ױני״ 31 אין אדרעסען און 
^ אן װ ק .1003 רום ס

 גמyדע■ארטם ײשאנאלpדױy רyד
 סעהר איגעבען, זיף סיזאן fyoopy: װעט

 םיטינגען ביזנעס די םים אהש־/ ביז וױ
 א.ײ אין לעקםשורס מיט ױניאנס, די פון

 חגם םאר מיטינ^ען. v:v' אױױ דיש
 סyאמיטp באזונדערע די אז נױטיכ, איז
 איעםאר־ זיך זאלמן לאקאלס די פון

 עדיר אינטערנעשאנאל דעם מיט שטעהן
 סארט װעלכער דעפארטמענט, קײשאנאל
oy'vpyp צוגענגלי־ םעהר זיץ וועט עס 

לאהאל. זײער פון מיטגלידער די צו כער
א,  ער• באלד לאקאלם די זאלצן ן׳ז

 און קאםיםעס עדימײשאנאל די יועהלען
מז ײ^יי  צום אדרעסעז און געםצז די *י

2»* י נ י י י מ ד צדױקײשאגאל נ ח

ענגלאנד. אין לאגע ארכײמער די
 די פון קאטף איצטיגען oyi טיט

ד pn רסyג,איכ ג א  זיך טTסyדyאינט ^י
 בײם דאיט האיט oy װעיט. ywn: די

 איצטײ רyגאגצ דער פון נברוףy«יזאט
ארמוגג. רyג

 ײגיאן רyאונז פון רyדyמיט;לי די
yrtyt\ געשין״ייןמײט מיט נאף געוױס 

 איצט \yo)p װאס פאסיחנגצן, איע די
ד. אין פאר אנ  זץ ןyראט מיר און ^ל
!ורסyל די ןy^ycארc צו ניט  פון קט̂׳

ר ו ט ר ׳ ן א א ס י  איצ״ רyד ]y:ni מ
 איבײט^״שאפט רyד פון y^P טיגער

צנגלאנד. pא
מc איז לעקכדעור yרשטy זײן  ױpyא

vo\ או;ז איןyארכײטער־אונױוערזײ ר 
yo9 oyi ^yo; .צוױיטע די אפריל 

 Din ןyרyװ געגעכען װעט צעהטשור
אפריל. טען16 םyד בײטאג, 1,30 שבת

 םאל־ די נאריחרען טyװ גליסאן סר.
y:nit m mן:

 םון און מלחכיה ושי םרן וױרמוגג ״די
 צוזא- די חגוואלוציע; רyרוסיש חגר

: םון צונגPyDנשyט " *yrtyv ;ױניאגס 
 אײנ־ רyד ;גאװענונג שאפ־סטױארד די

 די ;שרײבער מאדערנע די םון פלוס
ג ^נ ט  צו ארבײטער yc״Pi:y די פון ש

 ־yאמף־כיp די ;*^ואלד־רעװאלוציעצ
 הײגט רyארבײט yנג^ישy די םון זyטאד

טאג״. צו
 אויןי jyaip \y:yo לעלטשורם די צו
Pym^ האב װאסyדי ן yרשטpyp y- 
 איז ט^ורpyP iny' פארפעלט. טשור

 צו־ ypא כאטש זיד, םאר אפהאגדלונג אן
lyonr שטypyן ^p ^  lyotH .ריננ

־־ , כאװעגונג. קאאיעראטױוע די
 צ»יט• yרyוגזK םון nPiy רyגרויס א

ר ^ לי  שבת, ל^טען fycipy: iyj?^ ג
^9 םyד  םון wopyp רyד צו אפריל, ט

 ?א־אפעראטי־ דער רyאיב װוארבאס, דר.
 לעקטשור yצװײט זײז גונג.yבאװ רyװ

 אין ןyומpםאר Dyp Koya חגר אויף
 םyi אונױוערזיטעט רyרבײמR אונזער

 :אעסי־ 2.30 אפריל, |yol6 oyi שבת,
טאנ.

 ־yג גג באי,*עג, yראטױוyא־אפp די
inyo P םינט r־ lyuyniH די צורשען 

קא־איעראטיװע טרײד־ױניאניסטען.
ןypyשפי ;yov:y: iyn«n סטארס

ypi סטרײק, א םון צײט אין
ן%א גוט זײנען סטארס yכPyאז אויב און

:yo'n ראי

 ןײ זאלעי ס^ױײ^װאי־וש א פ:ן צייט
 אין ארבײטער די םאר זײן גוט ניט אויך

> pnynB םון יט7
o-.v די צו קומט t̂tpyp ױאר־ די. פון 

 טיט באלאנען ױ\ טyװ איהר *ון ביאט
tyTUE yPn ד פוןyר pא־אפyראטיװyר 
 yt^ זײנעץ DקטשורyP די באװ^נג.

נד.yרypבא איון אינטעחזסאנט

 איבער פאמפלעט אינמערעסאנטער אן
ענגלאנד אין באװעגונג ארבײטער דער
 נטyפארטמyד ’ ^וחײשאנאל רyד
 גליסאן ארטור מר. םארדאנקען צו האט
 טyPDDםא זyסאנטyרyאינט הרyז א םאר

 באוחד אדבײטער רyישPנגy רyד איבער
 *y: זyשריבyג איז oypBDVB רyד גונג.

lyinp אײנ םוןyגר די םון םyסטy אוײ 
 בא״ רyארבײט רyד רyאיב זyטyטאריט
yPî ח. ד. נ. םר. ^,HP::y אין וחנגונג p, 

 זײן ניצליןי באזונחזרס־ טyזו דאס און
 װארמאנ׳ס דר. םון זyנטyסטוד די שאר

טרײד־ױניאניזם. רyאיב קלאס
 ג^טיכ־ חורצע איז״א טyPBאמB רyד

vo װ^ננ ארבײמער דער םון  אין בא
3Rp3jy^ ביז 1760 יאהר םון yi□ הײנ־ 

 אפ זיף טPyשפיג דארט טאג. זyטיג
 רעװאלוציע, yPynDon:^ yגאנצ די

 די ן,yומpyםארג דארם איז oy װאם
 טרײד־ און סאציאליזם ןyצװיש שײכות

 בא״ yPK'VKD yגאנצ די און אניאניזם,
װעגונג.

 ״אםען דער הינטער שטעהט װער
׳f באװעגונג שאפ״

װ^נג רyד רyחינט שטעהט רyװ  בא
V שאפ״ ״אפען סאר

•yDDj'B א איז באוועגונג ytyn אז
 nyan ,yPn \yo")) ,yרyציאנpאyר א

 און באװעגונג די ןycשאyג האט עס ווער
 האט דאס אױזר, םינאנסירט oy װער
 |yo כאטש געװאזסט ^m נים מען
 םון אנשםױס^ לײכט אנטpyג זיף האט
שטאטט. דאס זyװאנ

זאך. ymא אן oy איז ר,yאב איצט
 ריסוירטש״ אינדאסטריעל אװ *בױרא די

^ די האט אג  ,oםארשyאויסג גענוי זאך ג
ŷ כיר. און ôדער פון אײגער זימאנד, ל 

 א יכטpנטycyארc לעצטענס האט בױרא,
 אונטערזוכוננ. דער םון רעפארט פואען

 גרינדליכע א גפטאכט האט זיםאנד סד.
 ״איעך נאנצען דעם םון אוגטערזוכונג

 אײ װןףנן םאקםען די און דדיױר שא•
ד דערםאחנסזנן דעם pא גערגעגעבעז  ח

מ. או חנר אז װײמן, פאקסען די ן

 סאגספיראציע א pr דרײװ״ שא■ ״אפפן
ymד ןyװאס נאװעגונג, טרײד״ױניאן ר 

 א pc אנגעפיחדט oyo:HP,3• װערט
 טאגופעקטשר yלyים pc םארא״דגונג

 ױגײ די פארדכטען צו אסס׳נס, רסyר
אגס.

 האט ױמאנד מר. פון וארטyר רyד
lycnyiO'nn עדיטאריעyp ^אץ נאטיצ 

אטצריאא. pc yoyiB רyvגאנ דער
iyi 50 פון ורייז ph pyrs nyi 

 אינטער־ רyד פון רyדyט•^ייט סענט.
 א פאר ןyוטPבא oy jy:#P נעשאנא^

 א טענט 26 פאר כלױז געלד, העיסט
iy i בy yאין נאחופען צי איז ל 

 :ט^yפארטמyד Pשא;א1דױקיy טרן אסיס
 קויפט .1003 רום ,ivvpo ױניאן 31

ayi די מיט זיך באלאנט און רעפארט 
c y'n^Hאpטyדער פון ן B;יoטyרyר

jh
נא• ארב״טער lin געגעז פארשװערונג

.npnyoH \'H ײעגיגג

 װאקיישאז אין לערגען איהר וױלט
>׳ צ״יט

vo:ho מיטגP,דyנעיי אונז 1האבע ר 
jy זײ דאס וױסען, לאזט ry ^ B פארטיי 

 װאקײ״ רyד אין שטודמם ny^T ^רזעורען
 Dyi סאר וױיען זײ n* שאךצייט,

.iy:'D lycHi^^H זיף צװעת
 אלע דאס ,iy;nr טיר וריילען די צו
 לא־ ,cyi פאר דארפען זײ װאס ביכעד,

:j״׳Piny אין ly^ipna זײ גען  דע׳- PK̂״
 נטyראצB 80 און 20 מיט פארטטי^גט

yrP^ װי oy איז iy i פרײז. ריטײל 
 אױזר ביכער ycPyp \yוױס אונז לאזט

 פאד לריגען זײ iysyp מיר אזן דארפט,
אײף.

מאנםרעאל אץ סלאוקםאנעד די צװישעו
שרבערט. י,יס,ז סון

mm* ״סיזאן״ רyד  V איגדױ קילאוק 
y ^ o ט^נטר אין אונז בײyאP טוין איז* 
 פאברי?ען אײניגע אין .yi;y צו באיד
 ארבײטער, די ײגטPyגBא שוין |yD האט

D טען װעט yרy*נד אין און p אין טאן 
ארוס. צוױי רyרH װאר »

iyiטראץ סיז^ן, ״ m  o p\") םײ פון 
yp מאנוסyקטשורyסיזאן, אנסאנג בײם רס 

 np| גיט זיין צו ארױסגעצײגט זיר ה^וט
w o m v מאגופעקטשורערס סילע און 

פראסיטירט. דערפון חאבען
 סיל זyומpבא האבען רyByש פאר א

 rnP און סאםער א. װאט ארדערס, די פון
 ניט האט סײנט, ױניאן רyנyארביסc דער
pyi»:^ טיט *אויפטאכילן oaypD ypy. 
 מאנוםעקטשוו^רס פילע חאט דאס איז

 טיט אנצוםאנס״ז אז \,noyP א נסyרyיyג
 םאר־ צו מײנט ם#ג צו הײנט ױניאן דyד
»̂’iyn סיזאן. א oyi בyסטyהאט יעסאן ז 
:Djpypy סאסyאין איײן... ר iv i -סאר 

o ױניאן די iyp גאנגענהײט, m t בײ 
 ̂ונ־ עס סלעגט סטרײה, א \yרyלpרy איהם

 כיא- א DנyטDהעכ װאכעז, יאר א זyטPהא
 dyi \y2vm)H iyo גטyPD דאן נאט,

 •yPD אזוי און ױניאז, די אויו־ װא םטרײק,
 איז \vo רy*ײר יאהרען \ny:py))H געז

טאן. צו oyiy אימיפטאנד געװען
 my:oH שטארל זיך רy האט מאל דאס

מ נארט.  ױניאן רyאונז פון Dרyמבyדי,
 אנ־ לyoבי א מיט אז פארשטאנ^ האבעז

 •ya inyoRD אפילו זײ קאנעז נגונגyשטר
 -y; דאס האבען זײ און סאז.yP א בק
 האט רyמעמב דערyי װאס מימ טאז
 אויך װי ״פעי׳/ טאנ א מיט סטpyטyג זיך

 דא־ 6 און םרוי^ פאר רypדא 3 צו מיט
ypכי פאר רyנyד חוץ. א רypאטעס־ ר 
^ פיז איז נטyמ ל ^  pyi^ באצאהלט :

 אז ־,ppjyD טאכטyג האט דאס און רען
 סא־ בײ םםרײק םyד jy־irrt זאלען םיר

 פארטצוזעצען אייך איז חײגט ביו םער׳ן
oy קומ דעס אוױיyנדyשאפ דער סיזאן. ן 

רעזול־ די און טאצ דעזyי טypיfiyג װערט
yono\ צו זײנעזDרידענrטypy.נד * * *

 דזשוינט די װאס קאנטראלט, דילר
 מאגוםפיוטשורערס די מיט האט באארד

 איעצזנלנע מיס אויך װי אסאסיאײשאן,
דײ vi:y זיר נדיגטy רס,1נוםע?טשוח1כוז
yT; ,האט אסאסיאײשאן די און מאנאט 

 nvnynw א צו אײנגעלאדען שוין אונז
 dyi םאר פוגחטילן די פארבארײטעז צו

yoopyj; אנרימy.נט
:v iiyo v לעצ־ אז אנבאטראכט, איז 

yo\ ניט טראבעל צופיל מיר האב-ען סיזאן 
:ohm מאנוסע?טשורערס, די כייט iycnn 

 פאר־ םרײנדליכע א צו \vo)P צו מיר
.Dנדניyשט

 די ny^ איז צײט nynPyt דער צו
 שרים יעדער און װאך רyד אויױ ױניאן
 װערט טוען טשורערםpyDםאנו די װאס

באװאכט. גוט
 א האבען מיר זyPyװ װאד קומ^־ע

 װעט טרײד פון y^P די װאו מימיננ, מאס
yרקPערט vmh] די צו ^ ד לי טג  וױ מי

די מיט םארהאנדאוננען די וועגען אױך

D^HDyPnn. בײ lyt'i װ מיטיננyט 
 די שטעלונג«.װאס די ןyiyp כאשטיניט

 מאנױ ד• פאיס איז |y^y: טyװ ױניאן
pycט‘̂tורyרס ypypנאכקד װעהען ניט ז 

vnyr:in |yo פאדערונגy.ז
♦ «»««»

y- איז טyבאנק רyהנyש זעהר א m 
yi\ אונז לאנטש, בר. לכבוד געװאחנןyר 

ivm רyנyזyװyג iyw o, װyכ  פארט רyי
 בײ אנדזשעלאס. לאפ נאך ןyורצP אין

yrn| באנyp1?' ט:ly •^ װעז  געװען אג
 ןypאpאp yPא פון DרyבDyט yii^PR yPא

iy' ככ^ט און iy איypזײן אויוי האט ר 
 בר. םון ארבײט די געלױבט רyשטײג

 באיי דעפ דריקטyנDאוי אױך װי לאנטש,
אונז. םארלאזט iy װאס ז,yרyדוי

 װארימע זעהר א אין האט לאנטש בר.
 דער פון רyTPמ'טג די באדאנחט yדyר

 האט |yo װאס צוטרוי^ oyi פאר ױניאן
 חאט iyD װאס הייף די םאר און איהם צו

 •yג TP;yo האט װאס ,iy3y:y: איהם
 זאל םעזypא םון ארבײט די אז כיאכט,

טרײד. iyvjH3 אויפ׳ן װירתונג א זy^אב
yקט אויר האט ר ^־י סג  -yג דעס אוי
 זיץ אפנעמאכט האם רy jyp אז דאנ?,

 ״םײנטyג רy האט אוחנקצוםאושן, מײנונג
 זײן jypyp ny אויך װי oiyioyo די אז

 ־yt זיה צושיידט iyo װאס צופרידען,
anayn אבyר Prvcyi oyi די פון oyo״ 

 םyד צוליב װאס באנק, איהפ טוט רסyב
 'םארלא״ רy כױז y'פאמיל זײן םון געזוגט

שטאדט. די זען
yאב זאנט רyאנ דאס אז צו, רyרyp•

ט Pאyמאנטר אין ארבײט זײן םוי נונג  • ד
y איהס ^ M און האםנונג און מוט y\ 
nyp דאס lyvijo'in ד גונסטש צוyר 

 אין קופיען װעט רy װי ty:v אזוי ױניאן
לאליסארגיא.

* * *
 אװ^ד באדארםט האט לאנטש בר.

 ס,yi צוליב רyאב מארטש. yi:y זyפאר
 יױ די רופעץ רםyטשורpמאנופע די װאס
 בר. װי אזוי און קאנםערצנץ, א צו ניאן

 דצר מיט באקאנט גוט זעהר איז לאנטש
 דצר האט טרײד, אין אונז ביי לאגע

 אז איהט, בײ ר׳טyוE׳p באארד דזשוינט
yנאך זאי ר iy3''PD אי״י ביז אונז טיט 
 םיט iyDHצוז איז ז,yנצyרycקאנ די רyב

 קאג• די pH זיך זyיגPבאטײ DרyDאםי די
ז.yנצyםער

 א שרײבילן צי ;yv^p אין זyהאם מיר
םאר׳ן ג^יױנסעז nyr:iR ty5yp באריכט

סיזאז. חוטענדילן
* * *

. yלטסטy די סון אײנער !,,pyP א. בר.
yoom און vnyi'H םyמבyרD אונ־ פון 
 yi:nP א שוין איז רyכPyװ ױניאן, זער

 עא״ פירםע רyד בײ דעלעגאט שאם צײט
 געװא• פרעזענטירם איז נאװעה, און זאר
 םיט שאפ ;yrn פון ארבײטער די פון רען

v א im v ױלD ynyoינארyמyױשקע. ז 
oy איב איזyטרײבי צו ריגy,בר. אז ן yp* 
 איפד זײן צו האפט און דאס שעצט װין

^ז וױימןגר שמאנד ז צו ט ר א  נוטע די פ
צןיטארבײטער. vi{" םאר ארבײט

ה א ר ש ו ח א ט! נ l(הײו 1
ן א ט מ ח ע נ

ס ק ם ע ק א ל !־

גײ־נעבױרען. מי *יהלען ®ריח דער אין וועם איחר *ון
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האוױנג פרעז. מיפ ןףמ 8 פאר
לאנגער״ ל. םון

 פון פארטדעטער צװאנציג און םינוי
 סענ־ אין אינטערנ״שאנא״ס םארשײרענע

 ורעדדענט כ״יט קערוזןרשאפטען, טראלע
 טיי־ קאנגרעסטאן און נאכיפערס סעכיװעל

 ערשי־ זייגען שפיצע, דער אן לאנדאן ער
 שאר ,snex טען14 דעם מאנטאנ, נען

 םאר־ איהפ םון און הארדינג ■רעזידענט
 איע םאר אפגעסטיע משענעראל יאגנט

פריזאנערס. נואליטישע
 איז צ״רען די?ע םון שרייבעד דער

 ש*ײ ד׳דעג״שאן, דער סון אײנעד געװען
 ׳קי*אויןטאכער יארקער גױ די טרעטעגריג

 איבצדצר• פאריזאנג א זץ• םיהיט עס און
 איגטערעסאג־ זיך, דאכט אײגיגע, געבען

 פא־ דאדגער דער םון אײנצעלהטייען טע
סירוגכ״

טרע־ צו זכיה די האט איהר איידער
 פ״עזידענט מיט פנים אל פנים זיך םען

 באחעגט י חױ?, װײסען אין חארדינג
 ודכטיגע א זעהר כייט ערשט צו זץ־ איהר

 דעם אין אדײן נאר יןוטט איחר וױ םיגור,
 עס מ״ן איך — חױז, װייסען פון הויף

 הונט דיזער הונט. חארדיגג׳ס פרעזידענט
 איהר םיגור. נאצ'א:אי:ע א כטעט איז

 איהם האט אװזר הוגט. דעם קענט אלע
 ליי־ דעם אױף געזעהן מאל א»ן ניט שויז

 צוזא־ פײןטשורס כיואוױנג די פון ווענט
 פרעזי־ דער ■רעדדענט♦ דעם טיט טען

 שריט. קײן הונט דעם אוזן ניט געהט דענט
 םיט. איבעי־אל דך מיט איהם נעמט ער

 זיין האט *רעזידענט דער אז ׳זאגט כיען
ליב. זעהר הונט

געװאהסען. שעהן זעהר איז הונט דער
 זעלטענס ברױן. דונחעל איז פארב זײן
 א גיט ער װען און ביל. א ניט ער װען
 מען וױל ער וױיר בכױן, עס ער מוס ביל,
 הונט. א איז ער אז פארנעסען, ניט זאל

 אױסנעגאסען איהם ליגט גוטסקײט דאש
 ער פנים. געדיכם־באװאקסענעם זיין אויף

 דורכ* יןאנען עס היינעם. :ט סשעפעט
 עס געהט אידם מענשען, םױזענדער געהן
 יעדער, אז כיסתכיא, וױיסט ער אן. ניט
 זיך געהט דורך/ דארט געהט עס װער
 קאנט איהר בעל־הבית. זײן פיט ?עהן

 איהם אױןי קא:ט איהר גיעטען, איחם
 העפייד איז ער ניט. ארט איהם ערײען,

 פון כיב א פאר פאסט עס וױ איעפיעז, צו
 דעם מיט ניגער, דער פרעזידענט. א

 װעיכער ׳פ;ים װעיװעטענעם עװארצען
 חיה, פיסינער פיער דער מיט דך ^פייט

 פארבײגע־ די צו העפליך זעהר אױך איז
 באציהען הוגט דער און ניגער דער הער.
 גרעס־ דעם סיט צוױיטען צום אײנער זיך
 א:דע* דעם ד;יט אײנער רעספעסט. מען

 דער יאכט טאפיער באװעגונגען. רענס
 קוד־ די מיט פרײנד זײן ״טסעהט ניגער,

 בא^יצער זײן קוקט און האר יעװאםע
 םאר־ בײדע ארײן. אױגען די אין ניזײך

 גע־ דינע; זײ אז פיהיעז, און עטעהען
העסדיאך. זײדענע אין נוירעז

 אחםגעצאטט איז הויז וױיסע דאס
 די פארקען. אײזעדנעם :ידעריגעז, א מיט

 אפען פרײ, זײנען הויןי דעם פון טירען
 קאגט איהר פארבײנעהער. יעדען םאר
 קיײ *צפאצירען. פרײ גאנץ הויױ דעפ אין
 פרע־ און איייעטעלען ניט אײך וועט נער
 מוט איהר וואס און זײם איהר װער געז,
 פדעזידענט׳ס דעם פון הױף דעם איז

װאױנונג.
 איז ער אײנפאך. נא:ץ איז הױןי דער

 װאו פארלן, סענטראא צום עבלייך זעהד
 צוזאםען זיך־ קוכיען יאריןער נױ אונזערע

 זונ־ און צבתי טעג זוטער הײסע די אין
 קוקט הויף דער סודק. הערעז צו טאנ
 א זיצט עס װאו פאלאץ, א וױ אויס ניט

 הונדערם א איבער רעגירט און זזעריעער
הן איז  וױ אזוי און כיענשען. םיי״אז מ

 אלעס איז אזוי אײנםאך, איז הויןי חןר
 דעטאקראטי־ א זיך פילם עס אײנפאך.

 איהר טדיט. און ״טדיט אױןי גײסט שער
 םאחפײדע־ פון מענשען דארט כאגעגענט

 די באװאוגדערעז מאנכע ^אמידדנגעז. נע
 ״פטעהען מאנכע בויטער, סאסנע ^עהנע

 פאר^ײדענע םיט ב״^עס מעתגע זײ ארום
 זיך אין ציהען און רויזען און בלוםען

 פאר־ מטעקענדע די פון דוםט דעם ארײן
 ״סטעיעז באזוכערמס םרייעז די םײסעז.

 בלומעז *צעהנע די כדט צופיידעז ניט ויך
 האלטען זײ הויזי, דעם אין בוימער און
 םע:־ אפענע די אין ארײנקױןען אײז איז

 זעהר געװעז װאיםעז זײ וױ אזױ סטער,
 דינער א םאר װאס וױסען, צו משיהאװע

 פרע־ דעם םאר צו נױיט הארדינג בױסיס
?ידענט.

 אייג־ אז איז אלײן הויז וױיסע דאס
 אויפ־ די ציהט הויז דאס בילדינג. םאכע

 כיען וױיל דערםאר, נאר סערקזאטקײט
פרעזידענט. דער װאוינט דארט אז וױיסט,
 הי- װעיכע הויף, דעם אין מיפרתים די

 זעהר אױך זײנען אײגענטום, דאס סען
 אלעס אײד לאזט םעז מענ^ען. חעפליכע
 קײ־ אוטגעיעטערט. באזוכעז איז באקוקעז

 קאנט דא אז זאגען, ניט אײר װעט גער
 ניט איהר טארט דא אדער געהן ניט איהר

םריי. איז אי^נס מסעהן.
 געדארטט סיר האבען •רעזידענם דעם

 אײדער צװעלוי. נאד מעום פוםצעהן ועחן
 חאם •חנזידענט, צום ארײן זײנען *דד
ר טאר־ תאמפאני •יטטטור מואודמ א זי

 טואיױגג די פא• ראבע; צו אונז גלוסט
 פיקטיפור טיאוױגג דיזע און פירטיצורס.

 זײ חוצפח׳ניקעס. טאדגע זײנען לײט
 יעטזנלען זי» ניט. גאר אײף בײ פיעגען

 איהם דרעיזט טען און אפאראט דעזפ אן
ם;ים. אײער ארונטער כאפט טען און

 איז פרעדדענט דעם זעהן צו צײט די
 ער־ רעם געװען איז דאס אגגעתוטע;.

 זעהן נעגאגגען בין אץי װאס כיאי*, יפטען
 האב דאך •ערזענליכיזײט, נרױסע אזא
 גע• האב אין איטער. װי ט4געפיוזי אץ־

 ?ײן ניט האט פרעזידענט דער אז װאוסט,
 רױ דעם נאך ׳יאהר םיער נאך הערנער.

 א דאך ער איז אפיס, זיין םארלאזט ער
אלעםען. טיט גלײך בירגער
 ציטער פרעזירענטס דעם פון יאבי די

 קאכט עס פעדפען. מיט געואהט איז
 דרע־ דארט קעסעל״גרוב. א אין וױ דארט

 פאױטײדענע טיט טעגיטען ארום דך הען
 אײנער יעדער פרעזידענט. צום בקיצות

 יזלײנע זײן אז האפגוגגעז, מיט םול איז
 ערפילען. פרעױדעגט דער װעט בקיפה

T דרעהען טעניפעךטאסע דער צוױיפען t 
 םאױעײדעגע םון רעפארטערס ארום אויך

 איז לאבי, דער אין דארט, צײטונגען.
 צײטונגס די םאר פלאץ בעסטער דער

 איהר קרבגות. זײערע יןריגען צו רייטע
 זיך טועז זײ אבער ׳זײ צו :יט רעדט

 גאנצער דער װיסען לאזען און זייערס,
 *רע־ בײם געװען זײט הרץא אז ׳װעיט

זידעגט.
פרעױדענט. צום אוײין געהעץ טיר

 מיר װעלכען אין ציטעד, םאדעױצטע דאס
 ?לײ־ א זעהר איז ארײן, עחעט צו זײנען

 דערצו םלאר. אױש׳ז זיך זעץ כאטיפ נער,
 דער יטעהן. איבעריג ניט ציטער דער איז

יאהרען און יאהרען פאר יטױן איז ציטער
געװארען. געפײנט ט .י ו

 הא^ט רום רעסעפאאן דער םון טיר די
 געהען םעגיצען באװעגען. אײן אין זיך

 טעג־ יעדען אױןי ארײן. קוטען און ארױס
 אװזר קאנט רום דעם אין פ:ים *פענס
 פנימ׳ער מאנכע לעזען. אנדעריע עפעס

 טאגכע און פארצוױיפלונג אױס דרײזען
 פון לעבען. און האסגוננען מיט פול זײנעז
 קלײגע פון קײט א זיך ציהט רום דיזען

 *פרײב א טעהטr רום יעדען אין רוטיזעס.
 זײן טוט קלוירק דער וזעלכען אױוי ׳טיש

 שרײב יעדען אױף ארבײט. טאנ־טעגליכע
 יעטעקענדע טיט װאזע א ״זגטעהט טײפ

בלוטעז.
 *צוין איז קאבינעט ■רעדדענט׳ס דעם

 אלץ אבער *צעהגער. און נרעסער ביסעל א
 פרע־ א פאד פאסט עס וױ רום, אזא ;יט

 רע״ גרױסער און רייכער אזא pc זידענט
 געפײפערט, גרין איז ציטער דאס פובליק.

 אין װאלט באלקען, וױיסער דער גיט װעז
 פאר־ די דונקעל. גא:ץ נעװען ציטער דעם

 אײנפאך, איז ציטער דעם אין ניטשור
p אבעי y r. זיך נעפיגט װאס אלעס 
 האלץ. טאהאגאני פון ;עטאבט איז דארט
 טייט יטרײב ■רעדדענט׳ם דעם אוץי אויך

 יטטעקע־ העל־ראזע טיט װאזע א *עטעדזט
 אײנ־ די זײ:ען בלוטען די ביוטען. דיגע
 פרעזידענט׳ס דעם אין דעקאראציע צי;ע

צימער.
 דער אז ׳אן אונז זאגט סעקרעטער זיי;

 די עטפאגגען צו גרײט איז פדעזידעגט
 װאו ציטער, דעם פון מיר די לואטיטע.

 אױזי, זיך עפעגט זיצט, פרעזידענט דער
 צערעטא־ אהן ארײז טאר׳טירען טיר און

 מיט נ*ע:ש עעהנער הױכער, א נימס.
 א טיט אוגז באגעגענט פלײצעס ברײטע

 זײן אויןי ♦פמײכעל פרײנדליכעז ;אסם
 זעהר געוועז איז פרעזידענט דער פנים.

 דעם םאכט ער אויפנעלענט. און טונטער
 טעניט. םיטפאטיעעז זעהר א פון אײנדרוח

 גיט פיגור, גלײכע און שעוזנע זײן אויסער
 זעהר צו האר קאפ װײסער זײז איהם

פרעזידענט. א װי אויס הוקט ער חן. פיל
 אונז האט גאטפערס סעטמעל ברודער

 האר־ פרעזידענט פארגע״עטעלט. אלעטען
 פאר־ אײנפאך גאנץ אוגז צו זיך האט דינג

 זעהר געװעז אונז טים איז ער האלטעז.
 האט אונז פון איינעם יעדען םרײנדליך.

 ארײנ־ זיך האט ער הא;ד. די נעדריקט ער
ײז דעם םיז סיםעז אין געדרעהט  איז קי

 אײנער איז ער אז פיהלען, געטאכט אונז
 די פאריטטעהט ער אז ״באיעס׳/ די פון

 טאיל עטליכע אונז ער האט דאס ״גײם״
באםערחט•

 אטערילואן דער םון פרעזידענט דער
 דער געװען איז לײבאר אװ פעדערײיטאז

 אויםכעפאדערט האט װעלכער ערשטער,
 דזשענעראל ערקלערען צו פרעזידענט דעם

 ניט האט נאטפערס ברודער אטנעסטיע.
 װעל• אײגער ײי שתדלן, קײן וױ גערעדט

 נע־ האט ער טובח. א עפעס בעט כער
 שטימע זײן מוט. און *פטאלץ םיט רעדט

 האט דאך נערװעז, ביסעל א געווען איז
 אנדע״ צוױשען געהלונגעז. הרעפטיג זי

אז וױל, ״איר :געזאגט עד האטא רעס
 אז פרעדדענט, טד. װיס^ן, זאלט איהר

 איז באווענונג ארבײטער אטעריקאנער די
 פאסיםיזם. םאר םארקעטפעדין די געװען

 איײ םאר געהאלטעז זיד האב אלײן איך
 •אםיפיםםעד. עססטריםסטע די םון נעם
 אונטעו- ירעזידענט דצר איחם חאט דא

r u mט קײגער וײנען *מיר :ז p ד p

 האט גאםפצרס ברו^ר מענשען/ םייחמח
 יע־ יי זײגעז ארבײטער די אז באטאגט,

 לאסט די טראגען דארםען װערכע ניגע,
 אטעריקא־ די איז דארום טלחטה, דעי פון
 פאסיפיסטיש באותנונג ארבײטער :ער

געשטיטט,
 האט גאטוערס פרעזידענט אױפער
 רע־ רי פאמעלעזען טאריסאן סעקרעטער

 געװארען אנגעגוניען אי? װערכע זאלוציע,
 און ׳*יזיקאנװענ ניאנטרעאלער דער אױף

 צו רעדרוגנ אונזער אױוי פאדערט װעיבע
 ירע״ אםנעפנױע. דזשעגעראל ערקרערען

 רעזאלױ דער צו זיןיי האט הארדיננ דדענט
 אױם־ גרעסטער דער מיט צוגעהערט ציע

 פרע• דער האט דא אױך סערקזאטקײט.
 אנ־ געגעבען און אונטערבראכען דדענם

 אטגעסטיע פון פראנע רי אז צוהערען,
 אד־ די װעלכע יפראגען די םון אײגע איז

באטראכטען. אין האלט םיגיסטרײשאן
 ניט האט יאנדאן מײער קאנגרעסטאן

װעױ םאר די יעדען. צו צײט םיי נעהאט

 דעם חאבצן גצזאנט, חאט ער ווציכע טעה
דער נעטראםען. ביסעל א •רעדדעגט

 םאר• גלײר איז •גים זײן םון שפױיבעל
 אז באסערקט, האט יעדער שװאוגדען.

 ביסעל א געװארען איז ורעזידעגט דער
 רעדעש די האבען אלגעכײן אין נערװעז.
 טיפען און שטארקען זעהר א געכיאנט

פרעדדענט. דעם אױןי אײנדרומ
 ■רעזידענט׳ש דעם שארלאזען בײם

 אונז ער האט טיר הינטער א רורך ציטער
 טיט צופרידען איז ער אז םארדכערט,

 פארזיכערט, אונז האט ער באזוך. אונזער
 גע־ װעט אדםיגיסטראציע יעצטיגע די אז

 גערמבטיגקײט װעםען גערעכטיגקײט בען
 װײסע דאס םארלאזט האבען פיר קוכיט.

 באלד-באלד, אז האפגוגג, דער םיט הויז
 מיט איז פרײ זײן דעבס גענאשע װעט

 פריזא• אגדערע פייע נאך צוזאטען איחם
 ®ריזא:ש די אין שמאכטעז װעלכע :ערס,

 זײערע םאר נאר װי זיך, אנדעף לױין םאר
אידעאי^ע;. זײערע און איבערצײגונגעז

 דער אין כאארד דזשאינם פון םיסיננען צוױי
אינדוססױע װײסט און דועס

נעװא־ אפנעדזאלטעז איז טיכדנג אײן
 סקול, רענד אין טען,30 דעפ טארטש רען

בערלין. בו. םון פארזיץ דעם אונטער
דירעקטארם. אװ כאארד ערן באריכט

 דעם וועגען פראגע די באטראכטענדיג
 אוג־ פון איצם קאלעקטען מיר װאס טעיזש,

 א נאך מיר האבעז מיטגלירער, זערע
 רע־ אײגגעשכדמם דיסקושיע גרינדליכע

 אז^ באארד, ט דזשו) דער צו קאטענדירען
 ארויפ־ זאל דאיער 6 םון אסעסמעגס אן

 אהן מעטבערס, אלע אױןי װערען געלײגט
 דער און פארדינען זײ זויםיל אונםערשײד

 גע־ א א<ס װערעז גערעכענט זאל טעקס
אסעםםעגט. דוײנליכער

 אװ באארד די איגפאדכײרט וױיטער
 אי? װאס האםיטע די אז דירעקטארס,

 א זוכען צו געווארען אױסגעקליבען
:באריכטעט ביענעדזשער דזשענעדאל

אונטעררע־ אן געהאט האבען ?ײ אז
 די םון אײגער הא^פערן, בר» מיט דונג

 אינמער־ אונזער םון דוײס־פרעזידענטען
 אז מײגוגג, זײער איז עס און ניישאנאל,

 פער־ פאסענדסטער דער געװען װאלט ער
 װיסענדיג ניט שטעלע. דער פאר זאן

 דזשױנט דער םון שטעלוגג די אבער
 ריכ־ ניט איז עס אז ׳די דעניןען באארד,

 צי פרענען, צו איהם זײט זײער פון טיג
 םונ־ אמט. דעם אנגענומעז װאלט ער

 די אויב אז זײ, גילױבעז דעםטװעגעז
 איהם םון פאדלאנגען זאל באארד דזשוינט

 מענע־ דזשענעראל אלס אנגעמען זאל ער
 באארד די אנגענומען. ער װאלט דזשער,

 דער אז רעקאדענדירען, דירעקטארס אװ
 האל־ בר. אנשטעלמן ל4ז; באארד דזשױנם

מענעדזשער. דזשענעראל אלס פערן
 געװארעז ערהאלטען איז צושריםט א

 אײנ־ טיקעטס, פינף מיט 10 לאקאל םון
 קוסען צו באארד דזשויגט דער לאדעגדיג

 איינלאדונג די באל. יעהרלינען זײער צו
געװארעז. אנגעגוכשן דאנק טיט איז

 וױיסטסאכער, זיבען פח קאמיטע א
 געקוטען זיינעז ,25 לאקאל פון פעמנערס

 אז ערקלערט, און באארד דזשוינט דער צו
 פאקט, דעם אננאטראכט אין נעטענדיג

 באװיליגט האט איגטערנײשאגאל די אז
 װעלכע דרעסםאכער, די צו טשארטער א

 אוץ 22 לאקאל אלס באקאנם איצט זײגען
 דעד בײ רעפרעזענטװ־ט זײנען זײ אז

 גיט, זײ פארשטעחען באארד, דזשועט
 יע־ אא״ז נאד װערט 25 לאהאל װאס פאר

 באארד דזשויגט דער בײ פרעזענטירט
 דרעסטאכער. זייגען װאש דעלעגאטען, פון
 ריכ״ ניט איז עס אז דאריבער, גלויבעז זײ

 רעירע־ װערעז דרעשטאכער די װען ׳טינ
 און דעלענאטען צװײעדלײ פוז זענטירט

 קײן ניט אפילו האבען װײסטםאכער, די
 דזשאינט דער ביי פארשטעהער אײן

 ערהלערט, האבען זײ ,מעהר נאך באארד.
 דער צו נעגאנגען כיאל צװײ זײנען זײ אז

 ייעז #25 לאקאי פון באארד עקזעשוטױו
 כױטינגעז, האבען געזאלט האט באארד די

 אבער טענות, זײערע איבערצוגעגען בדי
 עשזע^ױ די אז דערװאוסם זיך האבען זײ

 זיצונגען, הײז אפ ניט האלט באארד טױו
 צאוזל נױטיגע די ניט האבען זײ װײל

 הא־ זײ מיטינג. א עםענעז צו מיטגלידער
 דזש. דער pc פארצאגגט דעריבער בען

 כדי שמעלוננ א נעסען זאל זי אז באארד,
 רעפדעזענ־ דאך זאאען װײפטםאכעד די

 כאארד. תשאיגט דער בײ װערען טירט
 אז געװארען נעשיאכט איז פארשלאג א

 ײערעז איבערנעגזןבען זאל פארלאנג זײער
 די איז דירעקטאדס rא באארד דער צו

 באריכט איהר ארײנברענכעז זאל ילעצטע
 תשאינט דער שח כױטינג הודענדיגען צום

* - באארד.
 םון ירעדדעגט שלעזינגעי, ברודער

 די באזוכט האט אינטערנײשאנאל, דער
 איבעד״ אן געי^״ען איז באארד דזשאינט

 װאס אינדזשאנקשאנם, די איבער בלײן
 גע־ פאדשײדענע pc איצט קריגען מיר

 קורצען אין דערצעהלט האט ער ריכטען.
 װאס איגתשאנששאז עדשטען דעם װעגעז

 איאיגאיז איז נעװארעז ארויסגענעבען איז
 ארײג״ דעמאלט חאט װעלכער ,1894 איז

 דער *אק •ייזאן• איז דעבס׳עז נעזעצט
» | מן וועסט| ײ m די ז m  t m m וױקעמען

 דער אין דיגען זײ װי שטרענגער סך א
 םלעגען מיר אז אטת, איז עס איסט׳׳.
 יאדק, נױ אין אינדזשאנקשאנש קריגען
 אינדזשאגקשאנס די זײנען קײנמאל אבער

 גע״ שפראך אזא אין געשריבעץ געװע; גיט
 די וױ ארבייטער, ארגאניזירטע געז

 אינדזשאנקשאנס. לעצטע די אין שיראך
 דזש. די אז פאילאננט, דריגגליך האט ער

 אינטער-ניײ דער מיט צוזאמען באארד
 אינ• דיזצ באקעטפען זאלען שאגאל

 אפילס. אװ קאורט צום ביז דזשאגקשאנס
 םאל• געירעז איז באארד דזשאינט די

 שטע־ דער מיט אײנפארשטאנען שטעגדיג
 געגױ האט שלעזינגער װאס^ברודער לונג
 זײנען װאס אראנדזשכיענטם די און מען

 הילקװיט מאריס כײט געװארען געטאכט
 נענען קעםסעז צו ראטענבעת כיאריס און
 דורכנעפיהרט װעט אינדזשאנקשאנס די

 שלעזינ״ ברודער האט סוף צום װערען.
 די דארםען װעלזוץ מיר אז ערליערט גער

 ארו פעדעריישאז אמעדיקאן דער פוי הילוי
 אראנזשירט שוין האט ער אז און לײבאר

 םע־ אכועריקאן דער פון פרעזידענט מיט׳ן
 גײ סײן קומעז צו לייבאר אװ דערײשאז

 רע־ װעט גאמפערס פרעזידענם װאו יארק,
אינדזשאנקשאנס. אונזערע װענען דען

 אויסגעקליבען איז װאם קאםיטע, די
 ברודער כיימ פארהאנדלען צו נעװארען
:באריכטעט האלםערן,

 אמענויי האט האלפערין ברודעד אז
 אנגעבא• איחם איז װאס שטמלע די מען
 באארד. דזשאינם דער םון געװאחגז טען
 אײגשטיטיג איז באריכט קאםיטע׳ם דער

געװארען. אנגענוסען
 פארלאנגט דאן האט טשערמאן דער

 ניט אונז זאל ער אז זיגטאן, ברודער פון
 זאל נאר שבת, קוםענדיגעז דעם םאדלאזען

 פאר א האלפעח ברודער מים זײן זעהן
̂־הם כדי װאכען  טיט מאכען צו באקאנט א

 דנ־ ברודער האט דעם אויןי ארבײט. זײן
 רעדע, קורצער א מיט געענטפערט טאן
 מעהר, נאך טאז. צו אזוי דענקם ער אז
 פאראן זײנען עס אז ערקלערמ האט ער

 װי אזוי און פארהאנדלען צו פראגעז פילע
 געיאטען ער װאלט שפעט> שוין. איז עס
 דער םון מיטיננ ספעציעלען א האבען צו

 פארשיאג זײן דירעקטארס. אװ באארד
געװאדען. אנגענוטען איז

 דאס געגעבען דאן האט טשעדמאן דער
 איז װעלכע סװיצקי, שװעסטער צו װארט

 הױז ױניטי די פון נעװאיען אויסגעקליבעז
 פארװאלטער. און םשרלײדי אלס קאמיטע

 זי האט איצם ביז אז ערקלערט האט זי
 דיזער אין געהאט ניט ערפארוננ קײן

 םאז צו צו זאכט זי אבער ארבײט, סארט
 זאל הויז ױניטי די אז קאן, זי װאס אלץ
 האבען צו האפם זי אז און ערפאלג *ן זײז

 אײגקױפערין אלס סילװער שװעםטער
 אויסזיכטען די הוי?. ױגיטי דער פאר

צוזאנענד. זײנען
דזשעס״ ברודער איז פאדשאאג א אויזי

 געווא״ אויסנעקליבען 60 צאהאל םח וחגר
 איז לאקאל זײז רעירעזענמירעז צו ו^ז
 מעמבער א און קאמיםע הײז ױנימי דער
 וועיען אויסנעקליבען ווצט 22 לאקאל פוז

 דזשאינט דער פון נײפדנג נעקסטען בײם
 יוא־ הויז יוניםי דער א*ן זײז צו באארד
פױמע.

אפנעהאל־ איז מיטיננ צווייטער דער
 בערד אין טען6 דעם אפריל נעװארען טען

 ברר פון פאדזיץ דעם אונסעד ׳האל כאײעז
בעראין. חגר

 באאײ דער פוץ רעסאמענדאציעס די
 דיפ־ לאנגע א נאך זײנען דירעקםארס אװ

מװאחגן. אננענומעז קוסיע
 נזד איבעתעלעוען איז צושריםם א

 פארלאננ דעם כױט 50 לאהאל פון װאדען
באאדד. דזשאינמ דער אז אנצושליסעז זיד

 האדאװיץ, ברידער די פון יןאנױםע א
 אױסגעקליבעז איו ריעזעזי און סאנדלער
 סלי לאקאל מיט קאנפעריחנז צו געװארעז

 צים באריכט איהוי ארײגברעננעז און
ע נעקםטען םי  דײ אװ באארד דעד פון מי

, רעקס^ו־ם.
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os 1ד*צ סיולט, נאװאוסטער א א־ז 
 שארהאגד־ «ו ניט גי״כט נאיענאם ?״ן
 א־רער זיינען זיי יוגיאיז״ א ם־ט הען

 ר*ט ט<ון «ױ ה«ונען צו *ושריוען רע־ד
 *ו א״דער נאזונדעי, אדבײטער ־עדען

 א lie טאר־עטעוזער א פ־ט £ארהא:מען
 ארנ׳י״ די רע»,־«זע;ט־דט װאס יודאן,

 1סי פעהר און ׳שא•. ;אנ*ען סון טעױ
 גרויט* רי ש־ינט ד#ס ה^ונען א־עדע;
cvs-c, זיי• װעיכע די באסעס, רייכע די 

 דעם lie ;עװאיען רײר זעהר יעױן גען
ט און ׳סוױיס  ארנ״טער. זײעדע סח ניו

י׳ fie ױניןון די איז אזעיכע שאד  א־נ׳
או־ג. אין ין1ד< א װי טער

 האיכען נטו י1דאי געדאנק דער אױנ
 געש׳נען דאס מען jyp באמםעטינוננ, א

 דרוקען מיר װטס נײעם, טטילער א א<ן
 ״םאר־ ׳ט-קאנא׳ער דעם םון א־נער רא

 א װענען נזערץ, צטען6 םון װערםס״
 טירדע. נעוױסער א בײ פםרייק
: נייעס ׳טטיקעי די איז ^ט

 קרינג פירסע, קיאדיננ נרויםע ״די
 רייף און נרויס איו װעיכע בר«וחןרם,
 ה<ום ארבייטער, איהרע םון געװארען

 ױניאן נאן א איינטיהחנן פארװאיט זיף
 סץן װאו רעסאיטפענט דעם אין <טא•

ריינקטיטס. םאכם
נע־ סירמע דיזע ה*ט יטהר אכט

 רײנימווט דער סיט אלרימ^נט אן האט
 אכט די אונטעו און ױניטז מיײןערם

 אויף װי נעװאקםען ט־רמע די א־ז יאהר
תייײ«ז.

אויםנע״ םירמע די הטט יע*טענם
 װא• קטמעד דיננ,1ני ריזיגע א נויט

 אין בויװארד. טיקרי און עװ. נאנס־א
 פירמע די ה*ט ניידינג נייעם דיזען

 t״P ארנײטען ניט ז*יעז כ^י«וםען,
 ויר ח*ט אין מײקערס ריינרטוט ױגיאז

 יױ דער פ־ט פארהאנדיוען צו ענטזאנט
ניאן.

 דער פון באארד חשאינט דער
 דער װעמען צו ױניאז/ יולאוקמאכער

 ;עהערט, 59 לאקאל םײהערס רײנקאוט
 חאט און םראגמ די פארהאנדעיט האט

 פארמײחנן צו כחות איע מיט געטרײט
געחאי• ניט אשער האט ער פטדײש. א

 באאלי דושאינט ײ טרײיען. דער פען
 עוקלערען צ«״ געצװאונתן געװען איז

 אלע און בראס. קלינג בײ סטרײק א
סםרײק. אין ארויס דינען ארבײטער

 אע- די אח באארד דזשאינט די
 װאיר• גארמענט ליידיס טעדנעשאנאל

 כחות אלע אגווענדען װעט ױגיאז קערס
 צױ צו בראס. ?ליגג דערלאזען צו ניט

ױניאן. מײקערס רײנשאוט די ברעכעז
צ\ וועדעז געמאכט װעם אייל אן

 זײגען װעלכע ײגיאגס אנדעדע איע
 םארבונדען אוםן װעיכען אירגע-נד אויוי
 איס ארבײט איחר און םירמע דער םיט

 זאידען זײ מאנוםעוןםשורערס, קיײחנר
 קאמף גערעכטען דיוען נעוױגען העלםען

 געגען ױניאז םײלןערס רײנקאוט די םח
 כראס.״ קלינג םוז זעלבסטהערשאםם די

 בא־ װעט פירמע דיזע אז האםעז, טיר
 דער דאס און לעסאן, נויטיגען דעם יזוםען

װערען. געװאונען גיד װעט סטרײק
m * *

 םײ אין : שטרײקס װעגען רײדענדיג
 א בײ ניט יעצם האילם לאדעלםיא

 אי אינדוסטריען. אוגזערע אין סטרײש
 וױישט־ די בײ אי קיאװןמאכער, די בײ

 אבער שלוב. איצט דארט הערשט טאכער
 האבען םילאדעלפיא »יז ױניאגס אונזערע

 אין גראחנ דאס ארוטגעזעהן, ענדליר זיד
צוגרײט׳ען צו זיך גוט איז שלום םיז צײט
 ■אסירט אםט גאנץ װארים םלחםה... םאר

— י .........

\%

רעשסרטער. f,*;cc 8 פין <■
|י א באײ װי י׳איפ עס, י ;  *ד גיט א־ז 1ו

 ־פונא דעד האט פדחפח, פאי ;ענר״ט
 s(און א־וזי, פ-ט #;*ופאגגען זיר פװא
 נאף אזוי װע־ט א*נ־יטער״קאפ;י ײ״ן

אױסנעפ־דען,
 די אי רןוט, פ״זאדעיפ־א אין קוריו,

 און װייכט רי א• ױ;•^, ?י^ווהפאנער
 -iSCVi גענוניח ז־ר ,1#ױ;י ררעספאגער

ן1’זאפי ״יידע נאפעטט׳גען.
 דערװא־טענד־נ פןונדס׳/ ״עפױרדזי»ע;סי

 פא:ען ז*ר י)» »*יט דער ט־ט 1א רסתפא,
ט־אבעל.

 דער ד»ט נגעיעגענה״טn דער װענען
 א נעהאט ״םא־װעלטש״ פ־ױאדעלפ־ער

 ;>• ר־ר װעינע! ער־טאר^עי, גוטען זעהר
 דער װאוט, אין װארט א^נער ד«ו נען

 דעם נעװען געדרולט איז עדיטאײער
 רעיט עד׳טןר־עי וער מעריז. ן

r r m o ם•• פון פאנער וױיסט די ווו 
ע'נ־גע לארעיש־א,  אױד אנעי 18? ^סז

 יא־ איגתרע ארע *ו װעיען אמעװע;דעט
דאנד. נאנ*ען איבער׳ן ױגי*נס קאר

:עד־ט^וריעל דער איו <וט
כאפעס* סוזען זיעגע ״ארבײטער

װערןןן״ טיגט
י זינעד «ו י  #;*ו״ און זייר, 1”» י

 זאף, *װייטע א אױ ז׳נ א האיטען
 װינ־ אזױ א*י זייך״ *יװיינמ יי *נעי

ער׳טטע, די װי ט־ג
 א !,א ארויס נעהען ארנייטער װען

 נאד־גנמ־ לענענס נעסערע םאר יזאפוי
 נױ פעיע מייםטע די אין זיי זייגעז גען,
 *ו אנטיעיאסען ו״נען די קעסםער. טע

 דער יא;ג וױ אויס נ־ט דאכט זי־נען,
 זײ װערען. <ונ;עהאיטע| זאי קאפף
 נא־ און פוט זײער איז מוטינ דינען

 רושט קאמוי דעם םאר נ״סםערוננ
״ נאװאו;דערו;ג ארױס  יזיא• איע נ

 די "t אײכ נ־ט פאנט סענ׳שען, םען
דט. *י ?עשםער, די בדט זיינען

טח דער  דיישערס סקױרט או; קי
 האט *וריק יאיהר אכט םיט סטרײק

 26 ארױםגעװפען. באװאונדערוננ אזא
 און חוננער געייטען זיי ח^בען װ«וכען

 נע־ נ*ט איז ;ייסט *בעריזייער נויט,
נע־שטא־ זײנען זײ ;נעװארען נראכען

 נעקשפםט ה^בען און סעלזעז־פעםם נען
 בא• אמיםנערוםען האכען זײ אז אזוי,

װאונחורוננ.
צו־ גענאנגען זיינען זײ װןיש ד<יס,

 ניט נעװען איז ארבייט דער צו ריק
 אויםצורוהען, אביםעי ז*ו װי מעהר

 קרעפטעז, מעהר אכ״סעי «וגקיײמן
 גע• איז סיז#ז נעקםםער דער װען י»ױ

 װי• תעפםער כראײע די זיינעז קוםעז,
 א;צױ ׳,קאפ דעם םארטיג נעװען דער

 חאבען מאנופעקט׳שורערם די פאננען.
 ניט איז ש«יל דער אז דערזעהן, *כער
 אז אױםנעפונען ח«ובען זיי ;זיי םאר

 זיי ימגעז איינינהייט ארבײטער נעגעז
 זיד ה«ונ«ז זיי — און ט*ז, ניט נאר

גענויגען•
 אזעי*נע אנדערע געײען זיינען «ס

 ארױםנערו^ז האגען וועינע יועמפע,
 האבען יזעפפער די און באװאונדערוננ,

 זינ־ געגאגגען זיינען זײ ייח נעזינט
ארבייס דעי *ו רייר

 <ינ• און זייר, 1י’ײ איי זינעז *בער,
זאך. *װייטע א א־ז ויגע האיטעז

 געקעפפט ישוין האבעז ארבײטער
 זייע- זײ ה^בען דאר אוז נעזינט, און
;*נהאיטען נעקענט ניט יאננ זינע רע
 זיי־ און פאריטרען, נטכרער האגען זײ

 נע־ נאכהער האבען בעלעבאטים ערע
זייע־ ה«וב«ז זײ ;זײ םון ראכע נוסען

ה וגיסיי דער איו כאזוד א פאוס פארעסם אץ ח
עני פון ^ דמז םע ײ ם

 און טרײן אין געזעסען זײגען טיד
 צוג חןר פענסטער. דורכ׳ן ארױסגעקוקט

 םארבײטראגעד זיך געפלױגען, שנעל איז
#ו םעלדער, די דיג  פון םארטס און ותלדי
 געטיא״ זיר האם צוג דער דזשױרזי. נױ
qvv שגעל, אזױ גען t דאס געשיעם, האט 

 אונזער צו קומען צו זיד יאגט ער אויןי
 מיר און מיר. וױ יוגקט הויז, ױגיטי
 1שוי אוםגעדולדיג, געײעז װירקליו זײנען

גימנר. װאס דארס זײן נעװאלט
 כסארנער, א געררען איו טא; דער

ת — געארם, גים עס חאט אוגז אבער  אי
 סען אױב שייגם, טאג ווע^כער גענד

!הױז ױניםי דער אין פאהדט
 יענסיל״ א^ז מוין כױר זײנעז אט אין
 פארבײ דף םראגט צוג אוגזער וױיניא.

 םיר און שםעדםיאןי, פאררוימרטע די
 זיי״ ײעילכזנ בערג״, ״ביױע די אין זײנעז

 הױבט צוג אונזזןר און גויין. אײביג נעז
 וײ אוין• קריכם ער אדויפצו, אלץ זיר

t אז פיזזיען, סיר געמ. o אלץ קומען 
המז• יתיסי אוגזער צו נעהענמער

T םיד םראגאז אס און t דעם פארבײ 
nim ,דעיאותר n, ן גאנמ מחס מ

ס באדזזקם^םייקצן װאסנר. מי

דארטען. שױן זײנען םיר און
 און דארטען. שױן איף בין #ט און

 איינדדוק. מאדנעם א םאכט צופאר דער
 עס שטיל... אזוי איצט דארט איז ע*עס

 די אנקומען כײם ניס אײד דערװארט
 װעלכע געסם, רי פרײנד, צ^הל גרויסע
 ױניטײ פארשי-מננע די אױס שרײען

 דארט נעהמט טעז ותלכע פיט אױסרופעץ,
 און הײזער די גיי-אגגעקוטענע. די אויף

 צזנעטאכטע, שסעהען קאטעדזשעס די
 זײ, איז ניםא קײנער איז עס פארלאזענע,

 ווען הארץ, דאס פוײים עס חי אבער
!אמאל וױדער זײ חןרזעהם כמן

 ניס נאר איז לבנה די אבזוגד. זדן
^ א םאכען סיר ארױסגעאוםען. א י  ש

 צום ארונםער גארדענס מניסי רי דורף
 א וױ גילאם, זיף ליעגם םייןי דער . םײד

 ש*י־ װיסער די אץ רדדזם. און ׳ש»יגעל
 פאר׳גנב׳עםער א ע§עס א• זיך געלט

 זיך בײטעז עס און יבגה דער םון שםראתל
ק^לירעז. די

 מיר נעהםען דערפריח אין צוםארנענס
 סיר װאם צוייעב *רביים, דער צו דר

מן  W זעהען מ״ר — אהין, נמפאחחמ זיי
p ip  Of own ויך rn  W jorm 
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ויי

m
ײ ע־דדרי;ט ®שוט ארג״טעד רע  yi* נ

 געריסען האבען ;;ע־״עגעױזײט דער
ארנײ- געראנט זײ ד^בען וױידזשע^

 אין דעען ״t און ״עטועדען י־אנגע טען
געיוא־ באלא;דע*ט ש״ענט אלו^נמיץ

רע|ן
̂יבעז װארוס ג#:• פאײארען י ז דז

 און געהעכיפט יאנג ׳יזאבען די וױ דעש
 דערפאר, געױען איו אש1 געדגטו

 tx געשיעט, ז^כעז זיגע״ די וײ, ליוױ
;של*פעף געי; מען ״טע; זי; גאנ׳ן

 ס״טיד די באזונען דס טמהר דאדף
 דך ראמי סען ן ױגיאן דעי פון ;ען

 דעש ריט איגסערעטירען גיט מ*חו
ח^ונמן;עדגט.״ ןײ — װײל ׳טדײד

/ װון צײט דער אין  דגעד, די ד
 זי; ױיער אױף פארל^וזען דף האבען

 װעט אלעס או דנעל געװען ז״גען און
 אנער ה^ונען געװאונשען, װי דין שױן

n אפען געהאלטען ארנײטס־געמנר 
r v " i ער- דער כײ — און אויגען 
 דיערע ײ1 ה^ובען מרעגענח״ס שטער

 דױ• צו זאנגעחויבען וױדעי א״בײטער
 נאכיעשיד די וױיי שטיקען, און קען

 צו נאצוג אין ״דגער״ די פרן קײט
מ די חאט #ױגי^ן דער ד  א*גע- ױ

 דיערע אמאגיואצי^ון די ;שװאכט
 ראגוםעש־ די כוחות. פאילױרען האט

 דער• דערװאוסט ?ץ* ח^ובען טשורערס
 גע״ איז רעוולטאט דער — און פון,
• טרױמריגעו/ זעהר א װען

 נ*ך #אנער דג# א װינטיג ייז עס
 פון אנהאלטען דאס איז ודנטינ^ר

ג; דעם  דער אױו• אימער ז״ן צו ד
 װניא!; די באםעשטיגען צי װאך;

 סעס• און שטארקער איהר מאכען צו
אי טער.  איכײטער די װעלען דאן נ

רעכטע, זײערע יזריגען קענען
 און ל%אוק די װען צײט דעי א*ן
ס סקױדט מו ײ  וײ• םייאדעלםיא א*ן ס

 ארנײט, דער צו צוריק ;עגאנגען נען
 העלדיש אזוי האבען די וױ נאכדעם

 װאכען, צװאגצמ און ז׳עקס געקעטםט
 זײ שלאםען.., געגאגגען ניט זײ זײגען
 יןרעם״ דיערע אויפגעזאטעלט האכען

 יױ זייער באפעסטיגט ה^כען די טען.
 די האבען חנם דאגק א — און ני#ן

כויגען, געמוזט דך מאנופעיןטשודעדס
 םײקערס סקױרט און ידאוק די
 דער אױן• מאל אלע אנער א*ז ױניאן
 ארױסגעצײגט עס חאט ױ און װאך,
 חאט ױ װען צוריק, װאכען פ*ר א מיט

 טױ״ םופציג א זאטלען צו אגגעהױבען
 בא- צו ױניאן די סאנד ד^ולאר ?ענט

 ארגאניזאציאנס־ טאן צו ;פעשטיגען
 םינאנ־ סארטיכ דין צו איז אױבײט,

 אױסקױ װידער װעט עס םאל אין ציעל
 מאגוםעקטשױ די מיט קעמםען צו מען

 אפ־ זיך האכען ארבײםער די יעיס.
 טעגער; באװאוסטזינמע וױ גערוםען

 א געגעבען צװעק דיזען םאד האבען זײ
 ענטוזיאזם מיט ־־־ אח וױידזשעס טאג

 האבען זײ װײי געטאן, עס זײ האנען
 וױכ״ וױ כאגרײםען ױי און באנריםען

 און װאף דער אויןי זיין צו איז עס ט׳ג
ױניאן. די — םעסטונג זײעד **־זיטעז

 יױ םײקערס סיןױרט און תיאױן די
 אויסמײ״ געװאלט מאל אלע האט ניאו
 טויזענט םוםצינ דער איז סטרײקס, דען

 נױט־ א םאר בלויז איז פאנד דאלאד
 פארנאנ״ דער אין װי פוגקט ;פאל

 ױניאן דיזע אױך װעט אזױ גענהײט,
 מעגליכע אלעס טאן צוקונפט דער אין
 אין שטרײטיגקײטען םאלהיטען צו

טרײד.
יױ מײקערס דרעס און וױיסט די

 צו דערקלערט און צוױיטען, צום טעדזש
 דארױ מען װאס נאכפאלגערין, איהר
 אן צײגד ױ . פארריכנמז גלײן דארט
 ניט שוין איז ע»עס װאו וױנקעל, יעמגן

דאס חגקאמנדירט זי און איעטען סיט
א) צײ;ט ױ ײעדעז. םארריכם 4t/י•זא

 װזגרען שוין דארפען עס הײזער וחןלכע
 דארף עס דאןי װעלכער איבעמעםארבט,

וױיטמר. אזױ און װערען םארריכט
ײ פארבראבט םיר האבען אזױ און  א

 אלע אדומקוקעגדיג צײט, שטונדען ניגע
וױגקעלעף.

 האבען דעם, טיט געווארען פארטיג
 פארזעען װעגען טראכטען גענומען טיר
 גע־ דא איז ערד גארםען. אײגענעם אן

 באארבײםצז. בלױז עם דארןי ממן נונ,
 פון װעדד״מטײבעלס האבעז דארפען טיר

 דארפמן םיר גארםען. אײגענעם אתזער
 ■ונקט וױיתשאםײבעיס, אײגענע האבען

כי״ומען, אײגעגע האבעז כדר װי
t זיעען גרמסען די פון o אוײבער 

 ניט דארם ווארום זאשען. י;דערע צו
הינער^י אײגענע האבען
 באשלאסען םאקע עס איז אזױ און

o ;עײארען, n מיר װעלען זוכמר 
 ױניטי־ די י1אוי דדגצר אײגעגע ב*ז

גראונדס.
 פון גמםראכם סיר האבען אזוי און

אנ־ נאי טון אײגטיחרדמיז, אנויוא נאןי
Avm w B r m  r an

ס א א ס ס ח א ו א מ םימ ו װי  ו
l f j  t r v m י ויו |#1י | . מי w י1, יוי

w n ir i ױץי i -jm ru  n  otnw s 
pc פאנד ריוינען י שאפצן 

נע n פאר \t וע̂־ m w איו עס ן1א 
i w r x a צו געװארען v m\ צװײ 

m ד» פאגד״ אזא סאר א-נײט 
 חאט ױדאן כיײלןערס דרעש און וױיסט

 ענערג/איחר איחר ארױסגעצײגט שױן
 חאט ד ;טאיפעיקײט אץיור און טוט
 גרױסע און יזעטפע ;רדסע געדזאט שױן

M .vrt מא״ ■אר א טיט אױך האט 
 #דג ג-ױסען א געלאט צוריש נאטען
 אגחאיד און זאך, אײן איו זיגען אנע•,

r דעם טען t זאך, צודיטע א איז pH — 
זאך. וױכטעע ועהר א

 ארבײטער די רוזען זע דיזען טראץ
 כעפעסטיגען, אמאדזאציאן וײער
 און טענטינער שטאריןע־, טאכען איחר

 א האבען כ״וז ױ :אײנפלוסרײכער
 אן םאר פאדט״* דין צו פא;ד גרויסען

 אנ״ אן ;,ש׳ פאל אין ״עטױרדזשעגסי׳/
 די אז האפען צו איז עס און גריןי

 טעט• “< טרײד, דיזען פון אדנ״טער
 און םארשטע-ין װעלען איחרע נערס

 אזא פון וױכטיגקײט די נאנדײפען
 אײגענא ?ײערע צוליב איז עס ;פא;ד

 די דען איז װער וױיל אי;טערעסען,
V איײן זײ גיט אױנ ױגיאן
ש8 דרעס און װײשט די ו מ  האט ״

 א אױססײדען געװאלט מאי אלע
 אין טאן אױך עס װעט זי סטרײח.

 װעט ױ וױ יאננ אזױ צוקונםט דער
 T סאר ;ערעכטיגקײם קריגען קענען

 די מיט אבער איחרען, מעמכער דעז
 יזײנטאל מען איז מאנוםעקטשורערס

ט י ד מ  אן סאבען װעלען ױי וועז ד
 ניען און ארכײטער, אויוי אגגריוי

 װען צנםםערען צו םארטיג דין דוו
געמאכט. אנגריף^וערט אזא

 דרעס איז וױיסט n וואס דערמיט
 װיײ טעג צװײ געכען וועיען מײקערס

 ױי ורעיען צײעק, דיזען םאר דזשעס
 װאױ גאנצע םאריױען צו אױסכדידען

 און צוקונםם, דער איז וױידזשעס כען
 אױסם^• זיי װעיעז דעם אױסער —
טרײד. אין איגעסײן אין טראכעי דען

 באםעס- װערען םוזען ױניאנס די
 דעד אוץ שטארקער ויעיעז מוזעז טינם,

 דארןי ארנײטער יעדען םיז שטרעבען
 פראצענם הונדערט האבען צו זייז

אמאניזאציאן!״

</׳׳־־ ״

 ־אייעי נײ
טיש פסח

נעםינען זיך דארף יאהר חיינם־גען

און סײםאן
םצה וודיל

סינםמעסי פון
די T ״ ip! ע ״ון י ת״ א צו ם

 און נצםען םיט׳ן םאדערט
ג ח^וטאז נ ו ג ע ו ס ס ױ

m  s  * a  m m  co .
CINCINNATI, OHIO.

 אוועקפאהרען דארטען םון :יט אזױ זיף
 אלעס צוריק. שוין םאהרען םיר און
 אזױ אױס זעהט סםײשאן צום וועג אױם׳ן
 איז עס כאסש באצויבערענד, אזש שעהן,

 רוישט וואס יעבעז, דאס דאדט ניטא נאף
װינקעלע• יעו־ען אין זוטער פון צײט אין
 בױ• די םריהליננ. דער דא שויז איז עס

 ארויפצוציהען שױן זיך פארגעהםען כיער
 שפראצט עס און ביעםער גײע זיך אױוי
o: םים שוין r לזנבען. 1

 צו צוריקגעקומעז זײנען כױר רדען
 געחאנמ נים טיר האבען פאלס׳/ *בושקיי

 אררנטערצוגעע פארלאנג דעם ליישטעהן
 איצ־ דעד אין אויס זעהם דאס וױ זעהן,

הנוזן, געוואלם ױף האם עס צייט. םיגער
 ג?ד ווערם וואסער־פאל מעכםינער דער צי

וױנםער. פולם שטערם
װאונדער! איבער וואונדער אגער

 זעלמר דער מיט יויפם װאסזןר־פאל דער
 מעכ• דעד קאכם און רוישם עס קראפם,

םאי. אלע וױ הײנם, שםראם, םיגער
ז אויפצוטאתענס מאנ• ^רםריה, יי

 אין • צורימ געווען שוין םיר זײנען סא:,
 פון םסרײקער די םים פיקמט־לײן דער

 שםיד יייז שעיעי• דרעס וױיסם׳און די
r געײעבם זיר האס דירסעז, הענדיג m 

 און בילדזור שצדעע די יױגזןן אונזערע
t וואס •אנאראכמ^ o נזחצאאן האכען 

 ימיסי אתתר יז^יפרװתר mo א כױס
uoNvpjfs vrmcm וו אן #חױז

__________ ■

* יייייימי *V
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̂קםאױם פון נאדךבימל״ רעד
זײ. און כױר

 ארויס מ״גער א זיינען עגגלאנד אין
 דאס און רעגירונג די איז סטרײק, אין

 די אין כדר לײעגען אזוי — יא;ד גאגצע
 םאר ציטערניש היילע אין — צייטועען

 &ון גאסען די אין און רעװאלוציע, א
 אינדוסטריעלע אנדערע פירע און לאנדאן
 גדי־ און שוױבעלט ענגראנו/ פון שטעדט

 רעגײ די װעלכע סאלדאטען, םיט נעלט
 פאר׳ן באצייטעגס מאביליזירט האט רונג

שונא״. ״אינעדליכען דעם םיט קאטן*
 אוגז באריכטען צײט, זעייבער דער אין

 קאנ־ אפנעהאיטען װערען קײבעלס, די
 מי־ די און מייגער די צוױשען םערענצעז

 זיר כיאטערט מען און געךאײגענםימער,
 רער םון אױםװעג אן אירגעגד געםיגען צו

לאגע. איצטיגער
 שױך :םראנע םשוט׳ע א זיך שטעלט

 עגגלאנד, אין דארט, ניט זײ װײסען זשע
 שוין־זיעע i איז אעדזשאנקשאן אן װאם

 אײזערנע אן םאר װאס ניט, זײ װייסען
 אונז בײ האט אינדזשאנקשאן דיזע גבורה

 לאנג, גארניט ערשט װי און אמערילוא, איז
 צובראכען אעדזשאנקשאךמזיה דיזער האט
 דזשענעראל א געםאכט גארניט צו און

 אמע־ אין קױלעגגרעבער די םון סטריײז
 אינדזשא;ל«שאז דער װען היינט, ? ריקא
 זעלטענעם, אזא םון רעפוטאציע אזא האט

 סטרײק־ברעכער אומבאזעבארען אזא םון
 זעל־ דער זאל װארום טא אמעריקא, אין

 זײן טאן קענען ניט סטריײרברעכעד נער
ענגלאנד*׳ אין אױך־ ארבייט
 בא־ געװע; װאיט דזשארדזש לאיד װען

 איבער״ שטארק^ר א אלס כאטש ר,א:ט
 נאה מען װאיט פיטלען אין קיײבער

 דער װארום םארשטעהן, געקאנט אפשר,
 ט?נ ענגלאגד אין װערט אינדזשאנקשאן

 דער גיט דאך איז דאס אבער באנוצט.
 די, פון אײנער איז דזשארדזש לאיד פאל.

 הײליגט צװעק ״דעד אז גלױנען װעלכע
 א זײז נ*«ך $ען װאס און מיטעל״, די

 פאטער״ דאס רעטען װי צװעק, נרעסערער
 דער פאדט װערט װאס םאר טו לאגד?

 װארום V באנוצט ניט איגדזשאניזשאז
 לאגד, גא:צע דאס אױפשטורעמען ׳זאזען

 דעמאדא^זאציע, א צו דעריאזען װארום
 אינדוססריע, גאנצער דער םון
 א םון אינדזשאניו׳עאז ן י י א מיט אז

 טאניער און סטרײקען, צו ניט רזשאדזש
 װארט אדעסטירט, םיהרער איע װערען ׳יא

 גאנ־ דער צו סוף א מאכעז געקאנט מען
מהומה. ןועד

עננ־ די אז זײן, מעגליך עס זאיל אדער
 אין אז פאראויס, װײס רעגירונג אישע

 איז ארבײטעד, ענגילישע די םאר ענגיאנד,
 >' ניט מיטעי קײן גאר אינדזשאנלושאן דער
 ארבײטער- ענגלישע די אז זײן, עס הען

 מען װען אז געבויט, אזוי זײנעז םיהרער
 װאל־ פריזאן, מיט געסטראשע& זײ װאיט

 א מיט געענטפערט דעם אויןי זײ טען
 װאלטען זײ װי אזוי געילעכטער, חילכיגעז
און נור, עם ®רומרט אדדבה, :נעזאגט
 דערמיט װעט איהר װאס זעהן, <אמיר

!אויסםיהרען
 אריע- נוט זיד וױלט איהר אז און,

 זײן. אזוי טאקע דאד עס מח טראכטען,
 נאר עס װאלט דזשארדזש יאיד אז װאדים

 װארט העלםעז, הען דאס אז געװאוסט,
 געקװײנקעיט, ניט זיד םינוט א אױו* ער
 אלע ארעסטידט באלד געװיס װאלט און

 דער סטרײק־אויפהעצעד. און אגיטאטארס
 באװײזט ניט, דאס טוט ער אז םאקט,
םיה־ די אז אדער :בײדע די םון אײנס

 מאדנע אזעלכע זײנען סטרימן פון רער
 מינדעסטע די ניט האבעז װעלכע סענשען,

 זײ מעז װאלט און פריזאז, םאר סורא
 אינדזשאנקשאן, אן מיט געסטראשעט

איימר טוט געענטפעדט: זײ װאלטען
 סטרײק־אר־ דעם װעלען םיר ערגסטעס,

 לאיד אדער ;צוךיקרוםען ט י נ דער
 פיה״ די אפילו װען אז װײס, ^זשאדדזש

 >וון איבערגעשראסען, זיר װאלטעז רער
 סטרײקען, צו ארדער דעם צוריקגערופען

 סיליאן אנדערהאלבען באלד די װ$ו<טעז
 מיט םיהרער דיערע געהערט ,סײגערס

 די און האץ, די װי אינדזשאנקשאן, דעם
 געבלי- אלץ װאלטען םינען די םון מוילעז

 דער איז דאם אױסגעגראבעז. ניט נען
 װעלכען צו שלוס, לאגישער אײנציגעד

 ריכ״ װילען מיר אויב קוםען, קענען םיר
 אינדזשאמן־ דער װארום םארשטעהן, נױג
 נענעז װאםע סורא׳דיגמ אזא איו װאס מאן

 םייג• די האם סטרייקער, צמריקאנער
w o n געגען ענגאאנד, אין גיט ע^ימח 

י  םוז עס ענגילאנד. אין ססרײקער ן
t i  m n m עגגאאנד אין h  vmור

 אזוי םיהרער א גאר ארבײטעד־םיהרעד
 אויוי טראגען צו בארײט איז עד װי לאנג,

 איז פאראנטװארטליכקײט גאגצע די זיך
 אײ־ םיהרערשאםט. פון געפאהר גאנצע די

 יןען פריזאן׳ פאר מורא האט װאפ #נער
 אר־ קײן זיין ניט פסתטא ענגלאנד אין

 זיר הען װאס אײנער, ;בייטער־םיהרער
 לעבען און רײב סיט אײנשטעלען ניט
 ארכײטער די םון אינטערעסען די םאר

 קאפי־ םון רױב־לוסט גאנצער דער געגען
 קײן זײן ניט דארסעז פסתמא קען טאל,

 האט װאס אײנער, ארבײטער־פיהרער.
 איבערצײגוגגען, זײנע םון מוט דעם ניט
 די ברײנגען ניט װיל און ניט קען און

 קײן ןײן ניט קען זײ, פאר אפפער נויטיגע
ארבײטער. עגגלישע די פון םיהרער

דר'ג־ דערםון שוין מיד קענען במילא
 דעד ארבײטער סארט א םאר װאס גען,

 פונקט װארים איז, ארבײטער עגולישער
 ריכטע מאס געװיסער א ביז איז עס װי

 די האט םאלק ״יעדעס אז װארט, ראס
 דאס איז ״פארדינט״, עס װאס רעגירוננ,

 ריכםיג כיאס גרעסערעד םיל א אץ אבער
 יעהג ארבײםערשאפט. דער צו בנוגע

 אזעלנע נאר האט באװעגונג ארבײסער
 םאליט דעי פארדינט. זי װעלכע פיהרער,

 בא־ אועײטעי ענגל״שע די דאס איזא,
 אזעלכע זיך נון באשאפעז ד,אט דועגונג

 אי:דזשא;קשא:ס װעמעז געגען פידרער,
 בעסטער דער איז אויםטאז, גארניט קענעז

 באװע״ ארבײטער עגגלישע די אז באוױיז,
 װי אנדערש, גאנץ אויך איז אלײן גוגג

אונזערע.
זאגען, צו חלילה, ניט, מײנען מיר

 איז ארבײטעד־באװעגונג ענגלישע די אז
 איהר אז און רעװאלוציאנער, דורכאױס

 דעם, װעגען נאר איז םראבטען גאנצער
 װעלט־איבערקע־ גרויסע די כיאבען צו װי

 ארבײטער־באװעגונג אונזער בעת רעניש,
 נארישקײט, אזא װעגעז ניט גאר טראכט

 ליגט װײדזש העכערער א װי םעהר און
זינען. אין ניט איהר

 ענגלישע די אזוי. נים איז דאם נײן,
 כיעגיען זײ םארטגעשריטען װי ארבײטער,

 סםר^י־ ארויס געהען זײ ײען ׳אבער זײן,
 צו זינען אין ניס דוהא זײ האבעז יןען,

 װארים, רעװאלוציע. באלדיגע די מאנעז
 גאר געראזט ניס זײ װאלטעז יא, אויב

 ניט זיך זײ װאלטען זיר, םיט יואנפערירען
 דער מינדעסטע. דאס אפדינגען געלאזט

 דאיטיגע די אויך אז איז, אכית אכית׳ער
 העכיפע ;ײערע מיט מײנען ארבײטער

 שטיקעל גרעסערע דאס אלץ פון םריהער.
 באקװעמליכהײטען, לעבענס מעהר ברױט,
 געװעהנליכע אנדערע אלע װי פונקט

 גע־ דער אז איז, םאקט דער שטערבליכע.
 רעװא־ די אט פון פארלאנג דעד און שרײ

 אזא אונז גיט :איז מײנערס לוציאנערע
 אטערי־ דער קריגט עס װעלכען ױײדזש,

 ניט איז פארלאנג זײער מײנער. רןאנער
 צום נעהערעז זאל מײן ״די אז דערװײל,
 פיל א איז פאדערונג זײער נײן, כיײנער׳/

 פון װײדזש דער אז נעמעסיגסע, מעהר
 מינע, די זײן נים זאל עס װאו מײגער,

 שװאר״ ״די אויס גראבט ער װעלכער פון
 דעם מים גלײך זײן זאל דימענטען׳/ 1צי

 אנדערע אלע אין מײנער דעם םון װײדזש
 װאס דעם, םון װיםען ניט וױ< ער מינען.

 א באצאהילען ניט הענען מיגעז נעוױסע
 דאס וױיס, ער לעבענס־װײדזש. ריכטיגען

 זײן םאר דאס און מענש, א איז ער
 לע־ קענען צו בארעכטיגט ער איז ארבײט

מענשליך. כען
 איז ארבײםעד ענגלישער דער ׳אלזא

 זײנע אלע אין רעװאלוציאנער. קײן ניכ
 דוקא זײז צו ארויס זיך ער װײזט העמםע

 װעלכער כיעגש, פראהטישער זעד,ר א אלס
 איבער־ קריגען, קען ער װאס דאס, נעםט

 שפעםער. אויף וױיטערע דאס לאזעגדיג
 םיהלען, זײן אין גײסט, זײן א״ן דאך אבער

 אג־ גאנץ ער איז באװאוסטדין זײז איז
 ארבײטער. אמעריקאנער דער וױ דערש,
 ענטװיקעלט, כיעהר גײסטיג איז ער פשוט

 ער ארבײטער. אמעריקאגער דער װי
 באלדינע זײנע אויג אין אימער טאהע האט

 גײסטיגען זײן םים אבער קען ער צילען,
 און צוקונםט. דער אין ארײנכליקען אויג
 פראקטישע דאס איהם בײ נעהט אזוי
 דער האנד. אין האגד אידעאלע דאס מיט

 סייס־ די אין איז ארבײטעד אמעריקאנער
 האלט ער ;פראקטיקער א בלױז םעלע םע

 באט ״נאטוזינג .a װארט דעם םון שטארה
 ײאס אילץ, םון חוזה מאכט ער ;ביזנעם״

 געהערט וואס גרױס, אידעאאיםםיש, איז
 ארבײטער ענגיצישען בײם סארגען. צום
ם פון סארטזצצוע א סארגצ} *in איו ת

ט קען ער און חײנט,  דעם פון נקען1ח ד
מארגען. דעם םנן דעגקעגדיג ניט חײנט,
 דינען ארבײטער ענגרישע די וױיל און

 |• אזײ נאװעגונג זײער איז דערפאר אזו/
 אײנפלוס זײער איז דערפאר ;שטארח

 כאדגעז/ דער איז דערםאר און נרדס, אזוי
 זײערעי, װארשײנליכקײטען, איזע יױט

 שוואך, איז באװעגוגנ ארבײטער אוגזער
 דױלםלאז, און שװאך, םארהעיטניסמעסיג

 זי וױייל #פראקטיש בלױז איז זי וױיל
 וױיל ;חײגט דעם מיט ברויז זיך רעכענט

איחה םאר ניט עקדפטירט םארגען קײן
 אײוי V עס מיר װײסען װאגען פון
 כא־ די אט געשטיצט איז גרוגד װערכען

 אוי• םיז איז ענטפער דער הױפטוגג?
 םון סטרײק גענעיאל דער אט :בעךאױןי

 דער איז עגגלאנד גאנץ איבער מײגער די
 זײגען זיכער דערצו. באוױיז בעשטער

 װער־ טײנערס, פילע דא פטרײק דעם אין
 אינ־ באלדיגען קײן געהאט נים האבעז כע

 װארים קאטןי. אין ארדסצוגעחן טעדעס
 װעלען מינען בעסערע די איז מײנער די

 קריגען ניט סטרײק איצטיגען דעם דורך
 ביז חאבעו זײ װי וױידזש, העכערען קײן

 מי־ א זיינען דאך און געקראגען, איצט
 מיעער, טויזענט הוגדערט צוױי און ליאן
 קאטןי. אין ארויס מאן אײן וױ אלע,

 גײסט, דעם פון רײדען םיל נאך םען דארף
 ארבײטער־ עגגלישע די באהערשט װאס

V באװעגונג
 אײ־ די םאקט. א נאך איז אט און

 טראנספאדט־ און זענבאהךארבײטער
 די• סטרײק דעם אין זײנעז ארבײטער

 דאך און םאראינטערעסירט. נים רעקט
 אין ארויסצװעהן באשלאסען זײ האבען

 זאל סטרײק דער אויב סיכיפאטיע־סטרײק,
 מייר בעת װערען. געסעטעלט קענען ניט

 נאך מיר וױיסען צײלען, דיזע שרײבען
 דערצו, געקומען שוין איז עס צי נ״ט,

 די אז איז, םאקט רער אבער ניט. צי
 אײזענבאהךארבײ״ טויזענט הונדערט םיר
 טראנספארט־ טויזענט 250 די און טער

 ארויסצױ ענט^טלאסען זײנען ארבײטער
 געװינען העלםעז צו אום סטרײק, אין געהן
 — מײנעד קוילען די םון סטרײק דעם

 דעם םאר גענוג שטארק ניט דאס רעדט
 ארבײטער״ ענגלישזנר דער םון ג״סט

!באװענונג
 צױ יאהר פאר א מיט זיך, דערם^נט

 אין ארויס יארפ, נױ איז ׳דא זײנען ריק
 סטוייס דער קאר־ארבײטער. די סטרײק

 די און װערען, געװאונען געהאנט האט
 א םאר געו?וען זײנען פיהרער ארבײטער

 י1אוי האט װאס און דזשענעראל־סטרייק.
 אר־ יארקער גױ אונזער געענטםערט דעם

 זיך האט זי גארניט. בײטערשאםט^
 גע־ װײטער און ארט פון געריהרט ניט

אדבײט.
 אויםגעבראכען האט יאוזר לעצטעס

 מײנער די װען שםאל־סטרײ?. דער
 װען ;זײ צו צוגעשטאנען בלויז װאלטען

 זײ װאלטען אײזעגבאהךארבײטער די
 אר־ די װען היילף; נויטיגע די געגעבעז

 אי־ װאלט אמעריקא איז בײטערשאםט
 פארברעכעריש אזוי געװען ניט בערהױפט

 דער דען װאלט סטרייק, צום גלײכגילטיג
 אבער געװארען? געװאונען ניט קאטף
 גע־ האט צאר, שטאל־טראסט דער געדי,
 א פכימה, א סטדײק דעם אין פונען

 אננעשרי־ אמאל האט װעלכער םאסטער,
 די און ביכעל, סינדיקאליסטיש א בען

 א ארבײטעדשאפט, אטעריקאנער גאנצע
 ױניאנס, אידישע ראדיקאלע אונזערע חוץ

 שטאל־ דעם פון אפגעטרײ^לס זיך האט
מצורע. א עפעס םון װי סטרײק,
מאל, דאס םאר גענוג זײן װעט דאס

 װאם גואבעז, טיפען דעם װייזעז צו אום
 װען און ״זײ״. און ״מיר״ צװישען ליגט

 ער האט אלעס, דאס םארשטעהס אײנער
 איבערצונע- זיך גרונד ?נאפען א װירהליך

 מיט אויפםואונגען, אונזערע מיט מען
 דעד אפט טוט דאס װי זיגען, אונזערע

 גאמ־ סעמועל באװעגונג, אונזער פרן קאפ
 פ. א. דער פון פרעדדענט דער פערס,

 אר־ מיליא; םינף םרן םיהרער דער ל., אװ
בײטער.
 א איז ארבײטער מיליאז פינזי יע,

 א וױרהליך איז און צאהל, היבשע גאנץ
 דער פעהלט עס אז אבעד םאכט, :רויסע

 ?ער־ דיזען אין נשמה די גײסט, נויטיגעד
 לײמענער א בלויז קערפעד דער איז םער,
אויפטאן. װעניג זעהד זעהר, קען און גולם,

 לײדיס דיי צו גליקװאונש אונזער
 זײערע אץ דרעסמײקערס און וױיסט

לאקאלס. פארשײידענע
 אנ־ האט גײסט בעסערער א נײער, א

 לײ״ די צװישען װײזען צו זיך געהויבען
דרעסמײקערס. און װײסט דיס

 אגװע־ געריעז ײאך לעצטע זײנעז מיר
 איז װאס סורפרײדבאנקעט, א אויף זענד

 װײס־פרעדדענט צו געװארען נעגעבען
 דער אין באארד דזשױנט דער פון זיגמאן
 אנער־ אלס װײסט־אינדוסטדיע, און דרעס

 משך דעם אין ארבײט זײ; םאר לןענונג
 מעניע״ אלס םאנאמעז, פיער לעצטע די םון

 מיר און באארד, דזשוינט דער םון דזשער
 געפיהלט האבעז מיר אז זאגען, טוזען
 האמ װעלכער גײםט, נײעם דעם בחוש

 נאך זײנען װעלבע אלע׳ איבער געשװעבט
 פלא״ אזעלכע געוזען לאננ נארניט ערשט

 אזעלכע און רעװאלוציאגערען םענדיגע
 אונ־ פון נעגנער כיטצרע און םאר׳עקשנ׳טע

 אינטערנזנשאנאל ^דעאקציאנערער״ זער
צו באצונ אין האגו^וטצן איהרצ אלע און

אינמסטריע. דרעס״װײסט און לײדיס דער
 כא״ איז וועיכער זיגמאן, זעינער דער
*רע- איס יצננ ניט גאר מוו^חנן טראכט

 דער םון *;שיקעגיש א; ארס סיװער׳/
 די שטערען צו אום שאנאל׳/1״אינטער;י

 אויסםיהרונג דער אין ״רעװאלוציאגערען״
 אלע פון איז ^לענער, גרױסע זײעיע פון

 געװארען געלױבט אײגשטימיג רעדנער
 אױפ• האט ער װאס #אלץ פאר

 סעגע״ אלס םאגאטען פיער די אין נעטאן
 איז עס און באארד, דזשױנט פון דזשער

 רעד־ די םון אײגצעער לױין געװען ניט
 אױסגע• האבען גיט זאר װעלכער ׳גער

 פאר־ זיגטאן װאס באדױעדען, זײן דריקט
באארד. דזשוינט דעם יאזט

 דזשױנט גאנצער דער װאס אליין, דאס
 געהאל־ האט אױסנאהם, אן אי־ין כאארד,

 םארם שעהנער אזא אין נױטיג םאר טען
 אל־ צום אנערקענוגנ זײן אױסצודריקען

 בא• װעטעיאן, טרײד־ױניאניסטישען טען
 לײדיס״ דער םון רײהען די אין אז וױיזט,
 דער אין איז דרעס־מײקערס און וױיסט

 א וױרקליך םארגעקוכיעז צייט לעצטער
 אז ;בעסערען צום ענדערונג שטארקע

 און םראזעךדרעשערײ פוסטע םון צײט די
 א איז, אױסגעשרײען היסטערישע גלאט
 און ׳שױן,םארבײ אויכערשטען, דעם דאנק

 קלארען פון צײט די געקוסען איז •עס אז
 פאקטען די קוקען קאנען פון םארשטאנד,

 זײער אין ‘זײ זעהן און פנים אין גלײך
ליכט. ריכטיגער

באגרי״ הארצען גאנצען םון וױרקליך
 כעסערען צום ענדערוגג דיזע ריר סען

 דרעס־מײ־ און וױיסט לײדיס די צוױשעז
 אלע און 22 און 25 לאקאלס די םון קערס

 דעם אן אנגעשלאסען זײנען װאס אנדערע,
 און באארד. דזשוינט ניײגעגרינדעטען

 דאס נאר האט באארד דזשױנט דער אויב
 געהאל־ האט ער װאס אױםגעטאן, אלײז

 די אט גײסט, דיעם דעם אט כרײנגען סען
 #םיל שוין ער האט ״ערהענטגיס׳/ גײע

 לאקאלס, די םאר אױםגעטאז פיל זעתר
 אינטערנײשא־ דער םון מיה גאנצע די איז
 דעם מיט געװארען געקרוינט איז נאל

 װאס ערפאלג, דעם מיט ערםאלג, בעסטען
 םאראויסגע״ האט אינטערניישאנאל די

זעהן.
 װײס״ װיפיל אויף םיל, אזוי אויף און

 געהאלםען האט זיגמאן מאריס פרעזידענט
 ער מעג פיל אזוי אויף עגדערונג, דער צו

 האבען צו שטאלץ רעכט מיט םיהלען זיך
 אר־ בעסטע זײנע םון אײנע אױםגעטאז

 ארבײטער־ דער מיט איז ער זײט בײטען
באװענונג.

 איז דאס װי פארנעהמט, פצאץ זײן
 ״נע־ די דורך געװארען באריכטעט שױן

 װײס־פרע־ װאה לעצטע םון רעכטיגקייט״
האלפערן. דזשײקאב זידענט

 זײן האלפערן, דזשײקאב קען עס װעד
 ״מאכען צו חשת גרויםען זײן ענערגיע,

 נעהםען, ניט זיך זאי ער װאס צו גוט׳/
 םעהיגסײט זײן םארשטאנד, געראדעז זײן
 תוך סאמע דעם אין ארײנבליקען קאגען צו

 אײג־ אונז מיט װעט דער זאך, דער פון
 האלפערן דזשײקאב אז ׳זײן פארשטאנעז

 װירדי־ א װארט פון זינען פולען אין איז
זיגטאן. מאריס פון נאכפאלנער נער

צוױי־ מינדעסטער דער ניטא איז עם
 אנפאננ, גוםען דעם אז ״אונז בײ פעל

 איז געטאכט האט זיגטאן מאריס װאס
 האל־ װעט ריכטוגג, אנגעדײטעטער דער

 אנטװירןלען, מעהר און מעהר אלץ פערן
 דער אין יוניאנס פארשידענע די ביז

 זײן װעלען דרעס־אינדוםטריע און וױיסט
 אײנ־ אזוי און כיעכטיג אזוי שטארק, אזוי

 זײ־ םון בעסטען און װאויל צום פלוסרײך
 איז דאם װי מעכיבערשיפ, גאנצער ער

 ?לאוקמאכער־ מעכטיגע גרויסע אונזער
ױניאז״

אינדזשאנקשאנם. געגען קאם,ש דער
 איג־ די געגען האמף דער װעט ענדליך

 װע• אריבערגעטראגעז דזשאנקשאךמצפה
 איז לופט די װאו קאודטם, די פוז רעז

 עפענט־ ברײטע די אין שטיקענדיג, אזוי
 זאל עולם. גרויסען דעם םאר ליכלײט,

 אױפנע״ װערען מײנונג עםענטליכע די
 אינדזשאנס־ אז װאס דעם, איבער קלערט

 אז פארשטעהן, עולם דער זאל איז. שאז
 די פראקטיש מײנט איגדזשאנקשאן אן

 רעכ־ עלעטענטארסטע די םון םארשװעכונג
 רעפוב־ אונזער םון בירגער יעדען םון טע

געריכ־ אינדזשאנקשאן דער אז אוץ
 אײגענטליר איז ארבײטער, די געגען טעט

 װאם מענש, יעדען געגען געריכטעט
דעטאקראסיע. און םרײהײט איז גלויבט
 זיך אײנעם קאז אויבען״אויןי םון

 נוצלאז, איז האכיוז דער אז אױסדוכטעץ,
 גאד־ דא װעט מײגונג עפענטליכע די אז

 ארבײסער די װען העלפען, קאגעץ ניט
 כחות אײגענע זײערע מיט װעלען אלײן

 “בא ניט געפאוזר אײגענע זײער אױןי און
אינדזשאנתשאץ. דעם קעטסען

 נעיויסעז א צו ביז נאר אבעד איז דאס
 לאנג, אזוי אז אפית, איז עס ריכטיג. גראד

 זײז ניט װעלען אלײז ארבײטער די װי
 בא־ צו אום פריזאז אין געהן צו פארטיג
 א פון אינדזשאנקשאן דעם העמםען

 עפענטליכער דער אט װעט דזשאדזש,
 אוי^ נעפלאנעװעט, װערט װאס שאמיײן,

 אינטעתײ־ אונזער פון איניציאטיווע דעי
 ארבײטער־ גאנצער אוגזער פון שאנאל,

 םון אבער םיחרען. גאדניט צו באוועטנג,
 אימ דאס אםת, אין וײס אנדערער דער

ארבײםאד די טון זיים w םזן

̂פ אדער .קאנטראל ױניאן ? קאמיטעם ש
פינקעלשטיץ. ל, פון

ארטיקעל.) (צוױיטער

 לעצטע םון ארטיקעל דעם אין
 דער וױ אנגעוױזען, שױן אױ האב װאך
 ;ע־ אין שאפ״קאטיטעס גרינדען צו סלאן

 טרײד״ױ־ עקדסטירענדע די צו גענזאץ
 אין געװען צוריק לאנ; שױן איז ניאגס

 פון קאטביגאציע דער פון פ-אגראם דער
 װעלכע באגקירען, און כיאגופעקטשורער

 צוריק און ױניאנס די פארגיכטען וױלען
 הא״ מיר שאפ. אפען דעם אײגפיהרען

 די איז פריהער דאס געזעהן אויך בען
 באטרי״ קאטיטעס שאפ פאר אדטאציע

 אבער געהײם. אין געװארעז בען
 ער־ קײן האט פראפאגאנדא געהײםע די

 פאר ״באװענונג״ די געהאט. ניט םאלג
 טויטע א םארבליבען איז שאפ־קאטיטעס

 איג״ דער םון ״לאפיטאנען די און זאך
 פױבי״ צו באשיאסען האבען רוסםריע״

 םרא״ דער מיט ארויםקומען און םזל רען
 גאנ- גיבען זײ אפען. גאנץ פראפאגאנדא

 אין אדװערטײזטענטס פײדזשעס צע
 אין לאנד, איבער׳ן צײטונגען םאדשײדענע

 אין ארבײטער די צו אפעלירט םען װעלכע
 און םרײהײט״ ״פערזענליכע םון נאםען

 פראצענטי־ 100 ״רײגעם םונ׳ם נאםעז אין
 זאלען ארבײםער די אטעריקאניזם׳/ גען
 ״דעספאטישע״ זײערע פון אפזאגען זיך

 שאפ״ גרינדען בעסער און טרײר־ױגיאנס
 װערט פדאפאגאנדא די און לאםיטעס.

 אדװערטײד דורך בלויז נעםיהרט ניט
 געטאן אויך װערט דאס אלײן, מענטס

 דער"?אפיטא־ אין ארטיקלען לאנגע דורך
פרעסע. ליסטישער

 א ערשינען איז מערץ טען26 דעם
 ״װאומענס דער אין ארטיקעל לאגנער
 איבערגע״ װערט עס װעלכען אין װעיר׳/
 װעל־ פצאן׳/ ״םילאדעלםיער א געבעז

 ״םײ די &ון געװארען געשאפעז איז כער
 פאנוםערןטשורערס טעלסטיל לאדעלםיא

אסאסיאײשאן״.
 ״פילאדעל־ דעם םון פונדאמענט דער

 פון דער זוי זעלבער דער איז פלאן״ םיער
 אנדערע אלע און פלען״ ״אםעריקען דעם

 אין בארוט ער סארט. דעם פון פלענער
 ן ו ם ג נ ו ד נ י ר ג דער אויף גאנצען

, ם ע ט י ם א ק - פ א  זאלען װעלכע ש
ז ע ם ה ע נ ר א  די פון פלאץ דעם ם

טרײד־ױניאגם. עקזיסטירענדע
 די םון פלאן״ ״םילאדעלםיער דער

 גאנץ א איז פאנופעקטשורער סעקסטיל
 אויסגעארבײטער אן מיט מגילה, לאנגע

 לויט ארטיהלעז, 16 םון ״קאנסטיטוציע״
 אוים־ זיך זאלעז שאפ־קאמיטעס די דועלכע
 ״רולס םאק נאנצען א מיט און פיהרען

 די שאפען זאל װאס רעגולײשאנס׳/ און
 זײנען פאנוםעקטשורער די אז אילוזיע,
 די ארגאניזירען צו באםת טאקע אויסען

 פאר שאפען צו ארבײטער.... טעקסםיל
ארגאניזאציאן. אן זײ

 איז דאהומעגט לאנגער דער אט און
 דער םיט צוזאמענגעשטעלט, כיטרע נאנץ

 ארבײ־ די ניט אויב אפצונארען, אבזיכס
 פוב־ ״װערטהעס דאס כאטש איז םער,

 גאר־ למשל, דארט, װערט עס ליקום׳/
 םילאדעלםיער די ׳זײ אז געזאנט, ניט

 געגען זײנען ׳ פאבריקאנטען טעקסטיל
 טרײד־ םון פאתןערט, טרײד־ױניאניזם.

 האלטען זײ יע, זײ האלטען ױניאניזם
 טרײד־ױניאנס. איצטיגע די פון ניס אבער

 אמע־ קײן ״כיט זײנעז טרײד־ױניאנס די
 באשרענ־ זײ אינסטיטוציעט״. ריקאנער

 דעם םרײוזײט״-םון ״פערזענליכע ץד קען
 ארגאניזא־ אזעלכע און... ״אינדיװידום״

 פאר ניט אעערהױפט זיך פאסען ציזןס
אפעריקא. װי לאגד -פרײ אזא

װערטער!״. גאלדענע
אפע־ אן איז דאקופעגט דער אט אלזא,

 די צו אויפפאדערונג אופפארשעפטע נע,
 םילאדעלפיא, פון ארבײטעד טעקסטײל

 זײנען װעלכע ארגאניזירט, זײגען כע5װע
 טעקסםײל ״ױגײטעד דער פון פיטגלידער
 זאלען זײ אז אפעריקא״ אװ װאדתערס
 ליבערשט ארן יוניאן זײער פאדלאזען

 דעם איז און שאפמןאפיטעם. גרינדעז
נע־ װערט פ^ען״ ״פילאדעלפיא דאזוגען

 געזינטער זײן װעט ״עס אז בפירוש, זא:ט
 אײנגע־ זאל עס איגדוכטריע״ דער פאי

 #קא;טראל קאפיטע שאפ א װעדען םיהרט
ױניאךקאנטראל. פון ילאץ דעם א״ף

 דעם אט פון פארשאסער די אבער
 םאר־ געװען ניט דאך זײגען פי־אן נײעם

 זא:ס, פען װי האבען, און גענוג זיכטיג
 װאס זאק, פון לאץ די אדױסגעלאזען

 װערס עס עםק. גאנצע; דעם קאליע פאכט
:געזאגט נעפליך דארט,

 די צװישען אונטערשײד חויפט ״דעד
 קאנט־ שאפ און קאנטראל ױניאן — צוױי
 אין פלאן, דעם לוים באשםעהט, *— ראל
איז ױניאן די װעהרענד :פאלגענדע דאס
ר אגעגט ביזנעס דער א ־ פ ט י ם ־ ע ל א

 נ־ ו ז א ב ר ע ד y י װעט ׳ר ע ד י ל ג
ר ע  ביז־ דעד זײן לואפיטע שאפ ד

אלײן׳/ זץ־ פאר אגענט נעס
!באגראבען הוגט דער לי,:ט דא אט

 די נאר ניט וױל עס װאס איז דאס אט
 אין אסס׳ן״ פאנופעקטשורערס ״טעקטטיל

 ״קאפיטא־ אלע וױלען דאס םילאדעלפיא,
 גאנצען איבערן אינדוסטריע״ דער םון נען

 פון מאכט די ברעכען װילען זיי לאנד.
 דער דורך זיך באשאפט װאס אײניגקײט

 א אין ארבײטער אלע פון פאראײגיגונ;
 א באשאםט און אינדוסטריע, געװיסער

ל. א ר ט ג א ק ן א י נ ו י
 דעד אין איין םיהרט קאנטראל ױניאן

 ארבײטס־ גלײכע אינתסטריע גאנצער
 ארד־ געוױםע א שאפט עס באדינגונגען,

 דער דורך גלײך. שעפער אלע אין נונכ
 פון ארנײטער אלע ארױס שטעלען ױגיאן

 מאבט, שטארקע אזא פאך געװיסען א
 בא־ נים קאנען מאנושעלטשורער די װאס

 נאכ־ װעלענדיג נים מוזען זײ און קעמפען
 אר־ די ־פין פאדערונגען גערענטע די געבען

 אז ניט, סוד לןײן איז עס און כײטער.
 באלעכא־ די האבעז ױדאךטאכט די אט

 ״נײ ׳אלזא !טויט דעם װי םײגט טים
 ״עס און ױניאךלןאנטראי״ מיט׳ן דער

 אויב װײל, קאמיטעס!" שאפ די לעבע
 פון מאכם די ברעכען צו שװער איז עס

 ע ל א םון ארגאניזאציע די ױניאן, דער
ר ע ט ײ נ ר  אי־נ־ געװיםער א אין א

 גאנץ זײ םאר געװען װאלט דוסטריע,
 אײנ־ אן פון מאכט די ברעכען צו לײכט

 גיך װאלט דאם קאמיטע. •שאפ צעלנער
 ארבײטס־באדינ־ גלײכע די םארניכטעט

 סקײל׳/ מינימום ״ױניםארם די און גוננעז
 אין געװארען עטאבלירט שוין זײנען װאס
 באשאפען װאלם און אינדוסטריען םילע

 עקזיס־ האט װאס םיש־פאש דעם צוריק
 ױניאנס די איידער שעפער די אין טירט
געװארען. ארגאניזירט זײגען
 לעכצען זיך, פארשטעהס דעריבער, און

 אינדוםטריע׳' דער םון ״קאפיםאנען די אזוי
 דאם האבען זײ שאפ־קאםיטעס. נאך

 אריעצונא־ אום נעץ א פאױ אויסגעשטערט
 ארבייטער ארגאניזירטע די איהר אין רען
 איז זאך די פאבס. זײער צוצוברעבען און

 אפענע די און אופגעלופפערט, צו אבער
 װעט שאפ־קאפיטעש פאר פראפאגאנדא

 םרי- האם עס װי סוף זעלבען דעם האבעז
 געהיים. אין פראםאגאנדא די געהאם הער

 געװארען אדטירט איז דאס װען פריהער,
 אײנצעלנע טאקי האבען געהײם, אין

 אין ארבייםער גוט־מײנענדע און עהרליכע
 פארםיהרט געיזאנט דעם םון ױניאנס די

 שאפ־קאפיטע װ^רט דאס װארום װערען.
 עס פרעפד. ניט לײט ױניאן פאר איז

 שאפ־ שעפער ױניאן םילע אין דא זײנען
 פרײױקא־ *^ע דאך זײנעץ קאמיטעס.

 פון ארבײט פען װאו שעפער אין פיטעס
 אבער שאפ־האםיטעם. אױך שטיה,

 שטע- קאפיטעס שאפ דיזע אלע
 .ױ־ דעי פון קאנטראל אונטער׳ן הען

 ־“פא מאנופעהטשורער א װען און ניאן,
 ן קאפיטע שאפ אזא טיט אפאל זיך רײסט

 דער פין פאכט די זיך נענען ער האט
 װעה או; אך אז אבער ױניאן. נאגצער

 זײ װעז ארבײטער, די צו געװען װאלט
 א אינטער ארבײמען דאיפעז װאלטען
 יעיער װען שאפ־קאםיטעס םון סיסטעם

 זיר פא־־ ^ױנימ״ א נעווען װאלט שאפ
אונטער זײן 4זאי שאפ יעדער װען ;אלײז

 שאפ״ באזונדע־יע פון הערשאפט דער
קאםיטעס.

 יױ די װאס שאפ־קאפיםעם, די פון
 ־1גי םאר שעועך די אין אױף שטעלט :יאן

 שאפ־קאטײ די ביז ױגיאךצװעקעז, װיסע
 פיג״ דער פון געפרעדיגט װערט װאס טעש

 פאנופעקטשורערס קאמבינאציע, סטעיער
 הײ פון װי וױיט אזוי איז באנקירען, און

 האט קאפבינאציע די ערד. דער צו םעל
 קלינגט עס וױיל נאפען דעם אייפגעכאפט
 פארפיהרען. קאן עס און ױגיאן־סעסיג

 װען געװען, פעגליך אלץ אבער איז דאש
 גע־ געפדעדיגט איז ״רעםארמע״ די אט

 יע־ װען ׳אבעי איצט געהײם. אין װארעז
 װעלען קאו־טען, אפענע שפילט חברה נע
 איצט אודאי♦ און אודא' פארלירען זײ

 די לעזען זאלען ארבײטער די גענוג, איז
 קאטיסעס שאפ די פאר ״קאגסטיסוציע״

 פיט אפקערען דעם םון זיך זאלעז זײ און
םאואכטונג.

 ״םײ דעם סון לואנסטיטוציע דער אי.ן
 שאפ־ װארס דאס װערט פלאן״ לארעלפיא

 דארט אויסגעלאזען. איננאנצען קאפיטע
 קלינגט װאס װארט א געברויכט װערט

 אננע־ עס װערט דארט שעהנער... נאך
 פאר־ איהר קאונסיל״. ,.װארקערס רופען

 קאונסיל״ ״ארבײטער אן V שטעהט
 רעװאלױ אםת באלד שוין קלינגט דאס

 םון פונקטען די אבער קוםעז ציאנער.
 הרג׳ען און גוםא קאנסטיטוציע דער

מעשה, גאנצע די
 װערט, 2 ארטיקעל םון 3 פונקם אין
 דעם אין אז בםירוש, געזאגט למשל,

 ערװעהלט קאנען קאונסיל״ ״ארבײטער
 זיײ װאס ארבײטער אזעלכע בלויז װערען

 שוין זײנען און לאנד דעם םון בירגער נען
 ײעלכע און יאהרען, סך א לאנד אין דא

 לעמערע א םון שאפ דעם אין ארבײטען
 ״האונסילס״ די אין אז פײנט דאס צײט.
 באלעבאטישע בלויז ארײננעמען מען װעט

 שויןאײג־ זײנען װאס ארבײטער פענשען,
 און שאפ... אין און לאנד אין געזעסעז
 געװענליך פאדערען ארבײטער אזעלכע

 בע־ זײ מיט בכלא לואן פען און װעניגער,
דורכתוףען. סער

װידער, זאגט 3 ארטיקעל פון 1 פונקט
 ארבײטער אין האבען ז1דאר םירמע די אז

 פארטרעטערשאפט, גלײכע א קאונסיל
 עס זיצוננען״... די אויף ״שטיםרעכט מיט

 צײטענ־ דאס געזאגט אויך אבער װערט
 צוױי די זץ־ קאנען נױטיג, אויב װײז,

 באזונ־ פיטען ״תאונסיל״ דעם תון טײלעז
 ״אר־ אנרופען םעז קאן װי אבער דער.

 אין קערפערשאפט א לןאונסיל״ בײטער
 פאר- א האבען באלעבאטים די װעלכער

 פארפאשער די הפנים טרעטערשאפט^'
 אײג־ ניט פ־יאנע די איז ״פי^אן״ דעם פון

 צו געװען וױבטיג זיא זײ פאר געפאלע;.
 יטעהן־קליננענ־ א ניאבעריײןע דער נעבען

 פאי־• אביסעל זײן זאל ויאש נאטעץ, דעז
 גע־ נאניען א עס האבען ױי און פירעריש,

אע״טע־ געבעז  דער באטש הארנסיל״ ,.
 איבעס אז רוי רעם צו דך פאשט נארע;

ײא:ט. צום
 ^ארבײטער־ די אט ױײמ רױ אבע״

 לטובד :אר נעשאפעז יתרעז גאינטירב״
 זעהן אטבעכטעז דעז לאז טע- א־־בי די

 .3 ארטיהעל פון 6 א-ן 5,4 •וגהטזנן די פון
 אײגענט־ װערם פוניזםעז דרײ א״ע ד* אין
בא־ דער װעגען זאך, אײן פץ נערעדט ליך

/

״ק^ווג״ דעם אין מיטנלידער די םון לױנומ
סיל״.

װ*ם ״ארנײטער, :זאגט 4 סונקט
 ארבײטער״ פון מיטגלידער אלס דינען

 קצכד דןנד פון באקוםען זאאען קאונסילס,
 דער דורך געוזארט געװענליכען זייער א:י0

 דער םון אבװעזענט זײנעז זײ װאס צײט
 דער מיט פארנומען זײנען און ארבײט,
 ארבײטער די און קאונסיל. פון ארנײט

 קאמ״ די װיפיעל נאשטימען, אלײן ל,אנען
 באצאהלען זײ זאל םירטע) (אדער אני9

צײט׳/ דער פאד
 װער״ אנדעיע איז גאי זעלביגע, דאס

 .5 פונקט אין איבעמע׳חזר׳ט װערט טער,
 נאך 6 פוניזט אין װערט ^נבער דערםאר

 םון מענעדזשםענט ״די אז צמעזעצט,
 ״ארבײטער דעם באזארגען זאל םעקסארי
 אוירי פלאץ םאסענדען א םיט קאונסיל״

 די און םיטינגען זײנע אלע אפצוהאלטען
 אױס־ איע באצאהלען זאי סענעדזשמענט

פאיבונדען״. דעם מים זײנען װאס נאבען
 נאף ל,אן צוקער־דס? נים דאס איז

 םאר־ נאר םען קא; ? בעסער עטװאס זיין
 בעסער זײן צו באלעבאטים פון לאנגען

 יענע אז זאגען, איצט דאס קאן װער
 םילא• פון טאגושעלוטשורערס טעקסטיל

 ארבײ״• די אז דעם נענען זײגען דעלפיא
 םאר• ״ארגאניזירט״^ זײן זאלען טער

 אלע טראגען צו צופרידען זײנעז זײ לערט,
 עס ״קאונסילס׳/ די פון אויסגאבען

 וזא״ זיי זאך; אײן בלויז דא נאך פעלט
 נעדארםט קאנסטיםוציע דער אין נאך בען

 קאונסיל רער אויב אז םונקט, א האבען
 םירמע די זאל סטרײס, א באשליסען װעט

 דער לאנג זױ סטרײקער די גאצאהלען
געדויערען... װעט סטרײס

 װעגען נראדע אומגליה, אן אבער
 א קאנסטיטוציע דער אין איז סטרײקס

 דער- קאן מען װאס דערמאנט, גיט װארם
 םון סיסטעם א אונטער אז דריננען, םון

 װערט עס װי — אדער קאמיטעס, שאפ
 קאונ״ ״ארבײטער — געררםען דא

 הײן םאל הײן װעט — סילס״
 װעגע[ איחר, זעהט זײן. ניט סטריײן

 א דערםאנט יע װערט *סטאפעדזשעס״
 מאפער אז געזאנט, װערט עס װארט.

 סטא״ א םארסוםעז אםאל וחס חלילה װעט
 אין אז זעהן, ״קאונסיל״ דער זאל פעדןש,

 זײן ארבײטער די זאלען צײט שםונדע א
 די אבער ײעילעז ארבײט... דער בײ צוריה

 םעהר זײ האבען פאאנען, ניט ארבײטער
 םעק־ דער אויף ניט רעכם קיין אינגאנצען

טארי.
 װעט ױאס :םראגע א אבער באײבט

 ״ארבײטער- דעם םים םאא אזא אין זיין
 םעק־ די םארלאזען ?נר וועט ? קאונסיא״

 װאס ארבייטער, די מיט צוזאטען טארי
 ״קאוג״ דער אדער ערװעהאט, איהם האבען

? ׳שקעכעז םארבאײכעז װעט סיל״
ל אאזא, א ר ט נ א ת ־ ז א י נ ו  י

?... שאפ־האפיטעס אדער
 פאי אניטירט רעאקציע םינסטערע די

 שטעהען ארבײטער די ׳טאי־׳קאטיטעס.
 װעט עס און קאנטראל. ױניאז פאי
̂־ע פון טראיו צום ױגיאךהאגטראא בען  א

 דעד םון ^האייטאגען די פון ״פייאנעז״
 ״בײגהער־טאגו• דער סון איגדוסטריע״,
 אייע די און אסאסיאײשאן״ פעהטשורערס

 שטעהען װאס רעאהציאנעי־־שן פינסטערע
 שא*״. ^אםען פאר באװעגוגג דער היגטער

 נײ דאס אױןי דאי־פעז אפשר װעט טען
 אכער האטפעז, ביטערע דערפאר פיהרען

 און דענען װעט קאגםראא ױניאן די
באײבען.

ט ענ װ א
.םיז ז י ס י ה

 די װי לא:נ אזוי אוםזיסט, זײן װע^ען
 פאא״ זײן ניט װעט כױיגוננ עפענטליבע

 װא־ דעם, װעגעז אױפגעקלערס שמענדיג
אפפער. דיזע ברײננען ארבײםער די רוש

 אונ־ איז אז םארשטעלען, זיר לאטיד
 און םיהרער גענוג דא זײנען רײהען זזג־ע

 םיה־ צו בארײמ זײנען װעלבע א־־בײטעי,
 אפילו איגדזשאנקשאן, געגען קאפף א רעז
 געהן פוזען זײ אז דבער, װײסען זײ װען
 וױימער אײך שטעלט :עפעננגיס. אין

 באשטראפט. אױך װערען זײ אז פא־,
 דער אויב העלשען, אבער עס װעם װאס
 פאד טארטירעד די האאטען װעס עיי־ש

}'פארברעבער געױע־ינלישע
 נעהטען זײ װאס לײדען, זײעדע בדי

 װיר• גויטיגע די האבעז זאאען זיך׳ א״פ
 זאא אינחשאנקשא; דער אז אזײ, לי:נ,

 םוז ?ראפט, זײן םארלירען גאי-צמן אין
 די איבער אינטארםירם ou זײן עולם הגר

o פון באדײכצנג אטת׳ע n אינדזשאנק־ 
ה םח 1אי י ם י ד י m ג מ • נ ע ם

 געװא־ פאראורטײלט זײגען װעלכע שעז,
 אינ- דעם גענען קאביף אין פריזאן צו רען

 קײן ניט נאר ניט זײנען דזשאגלדשאן,
 מענשען, כיארמירער, נאר פארברעכער,

 עש ױאש םרײהיימ, פאר קעטפען װעלכע
 סוזען זײ װאס פיײז, דעד זיין ניט זאא

 אזא אױף נאר דעם פאר באצאהיען
 אינדזשאנקישאן געגען קאטף דער קאן אופן

 א םאבען איב״טעי יד פון זייט דער פון
נאגצען. א״ז גאי איגדזשאגלשאן צום םוף

 נוניעי דעם אין פי*אץ אנדער אן אױ*י
 אימצעל־ אלע געפינעז לעזעי דער װעט

 לאפפיין. הוטענדען דעם װעגען הײמען
 גע־ װעם האפפי'; דער אז האפען, לאטיר
 װעט ער דאש שטאךלן, אזי' װערען פיהרמ
 טיײ עפענטאיבע די אויפמרײםלען ענדאיך

 איצטעעד דער פיז ־,געפאל דער ״< נונ;
 קױ װעט דאן אין אינדזשאגקשאךםגפה,

 טאן צו ארבײםעי די אן רײה די מען
 זע־זר און נרויסען דיזען אײן מײא זײער

קאםיי צרגםכמן

 ציהם אץ אזױ, רופט וואס
 ? םרעםדע גאםען די אין דיך

 מרימ, דיעע ק.ײם הערםמ דו
ציהם. און רופם עפעס אץ
 אװענמ־רױם די רועבמ עס
 לעגענדע בלוטײגע א

 ״מױמ און נוים אוםרדה, פיז
רױמ. שויבען די פארבט אץ

 ארוט, שםאדט די שלאפט לאנג
 פאדירער. הײין פוםגעהער, קיײן

 קרום, םאלען און-שאםעגם
ארוט. אל*ן א*ז וױפט אץ
 פארגעהם שײן דער שטײל רױ

 אונקלארער. און בליײכער װערם
 װעהט, וױנמעל קיהלער א
געהט. העםען פון נאבט די
 שרים ריזען מיט נאבט די

 צומראגען, פעסטערניש ברענגט
 הימ און ארום צישפרײט

םריט. דײגע שװערער כאבט
 ̂ אװענטשײן דער איז װאו

 דעריאגען. ױט איהש קענשט דו
 ארײן הױז דיץ אץ געה
אײו• ®רידעז אין שלאד אר«



/

 *מער6י אברהם פון םזיק״ .אײקעלע
 — טעאטער. אידיעע נייע דאס אין
 סרא־וינסטאן אין (ענגל״ש) ױרשים די

סט• םעקדוגעל i:sa פלייערכ־טעאטער,
װעי־ רױיו׳/ ״א״קעיע תאסעדיע די

 עט״־נע יע^טע די אויסנעפ״רט װערט כע
 דעם אין ערםאמ היניעען א ריט װאכען
 ריט ׳עױן t'H טעאטער, אידיטען נײעם

 געװארען א״פגעסיוט p׳v,v א:ט יאהו א
טעאטער, ■•סעי־ס א'|

דאזי• דער פון וױדער־אױפס־רען דאס
 נעסטער וער א־ו ov'M יזאדעד־ע נער

ד איז #ראדולטיװ װעניג װי נאװ״ז,  או
 װעלכע דראמען, א־ן צייט א־צט־נע זער

״ חן נעפ־נען יזאנען זאלען  נע־ אונזער נ
 טעאטעו• םאריטטענדינערעז דעהר סערע;,

 דער אז נאװייז, א עס איז אויו עולם.
ivrov’K דער״ ניט איז טעאטער־עולם 

 װא־ .P'nv יאהר אכט נ׳יט װאס זעי־כער,
 טעא־ א זעהן טעג׳טען געהען זעלטען רום

 איינ* ׳עוין ה«ונען ןיי װאפ טער־יטטיק,
נעזעהן. נו*ל

דריננען, נעקאנט דען װאי־ט דעם םון
 רורכיוםטע״ נעניעגט אי«ט װאיט מען ןז
,IV ן אונזער^ אנ  אויפ״ און רעפערטואר נ

 כע״ אונזערע איע ניי ראס אױןי ןיהרען
fערע ivoro■ ,דעם װאיטען זײ בנאנימת 

 איע די װי נ׳דפםעהט, נעסער פיל נוים
 אין דאר זיינען װעינע ■•עסעז, ,נייע״

 איבעמעני«וע- װי מעהר, ניט אסת׳ן וער
אלטװאמ. זועטער

 סא״ די פון נ־ט איז ניזיק״ ״א״קעלע
n ,עם ארת, האנען. סיר ײאס נעסטע 
 הוגזאר, םריטער נאנץ א איהר אין ד« איז
 פאר׳שוין, א נעוױס איז p'to א־ײועלע און

 א־ןוטי־ אונזער פון פראדוקט א איז זואס
 ראנט ױעלנער און לעבען, טוױערינען גען
 אכער עולם, oiv אפיר ׳פטארקען זײן

 האדעט־ נאנץ ••עסע די א'ז אייםנענויט
 א'י קאדעדיע דער אין עמסטע דאס נע.

 טאכט ער איבערינ, א־ז ער פראלאנ. רער
שלעכ־ א םאר האכ׳עריע די

 ניט װאי׳ט יןאםעדיע די ״סױרמאן״. טעז
 אחן כאנעהן נוט זעהר זיך נעקאנט נאר
 דכער נאר װאיט זי נאר *ראיאנ, יעם
נעװאונען• פיל

 אז איז, קאסעדיע דער םון אידעע די
 פארברע־ געבארענע קײן ניטא זײנען אם

 זיי״ םארברעכער און םארנרענען אן כער.
 פון אוט׳פטענדען, די פון רעזויטאט א נען

ארתוננ. עיעכטע אונזער
 ;עדאנח רער איז ם״נוננ, אונזער לויט

 נעדאנח דער אנער ריכטינער. נאנץ א
 יזאדעדיע. דער דורך נאװיזען ניט מערט
 בעי־ א װערט מזייו א״חעיע װאס יאם,

םאר־ א אז באײײז, קיין ניט איז היטובה

 יאלר *װאנא'( יעאטע די פאר נ־ענער
 אוד װעז װערען. רעפאי״־רט אזו• י,א:
 iv פארװארט ויך װא-ט פארפאפער זער

 װא־ט געגענזאץ, דעם פונלט נא־ו'יזע|
 טאןו געיואנט רייכט אזױ •ונלט עס ער
 רויק איײןעיע ראנען נעיזאנט װאיט ער

 I’M *קט דעאטען דעם א׳ן דער־ע־פען
 אנט־ און איהם נארוינען ױאוייטעטער,

 ■Vi װא״ט האגדממ דאוינע די יױפען.
 אינערא״געגד, און דאני׳ט אוױ פונלט װען
«v« די װי טעלד, ;אך אפיפר »־ן '*vr 

 פאר יןורט װאם גוטע;, אום אוטװאנדלוגנ
ט דזיין. א״לעיע כ'

 דער געװאלס האט אזוי ;יט, טעהר
 ער ווי נעטאן, האט ער און פארפאסער

 נעטאן און געװארט און געװא"ט. האט
 ער װײל ;׳ט, פאדפאפער דער עס האט
 פאר־ יעדער אז א־נערא״נט, !,א אריין

עי׳ א װערען טןז און פאן כרענער  נ
 — רעאעפט ;עװ־פען א וױט ת׳פובח

 א'1י גאנצער דער םון נ>ט ז'ך פיודט דאס
 אז גענלוינט, ךאט ער װ״ל נאר טעדיע,

ען נעםער װעט עו״ם דער ״נ  סין אזא ני
 לע«ר דאס אין יואטעדיע. דער םון ענדע

 ׳ Vi ניט טעות יןײן געװיס ער האט טע
 סארט, דעם םון איז עולס אונזער טאנט.

 װערט ר׳אע א װי זעחן, או גל״נט װאם
 איחס זאל רען אז נלייכט, װאם ;אדיק א

 קיין ;יט איז נעאם מענ׳א דער אז זאנען,
 פון קרנן ו ל|ר באיעעפינ״פ, וינדינע

אונ״אטענדען. איעררײ
י אורענענען ניט מען קאן רערםאר  י

 אונוערא או שארער אגרחם סון קאסעדיע
 םונדעםטװעגען אנער *יעסען. כעסערע

 ארד״ איאטינע די גע;ען פראטעסם דער
 פארנרע״ פאר מענ׳פען מאנט װאס נוננ,
 כאראיז״ דער דאן חומאר, דער דאן כעד,
 סארט א איז װאס ניױש, א״קעלע פון טער

 ס4ארו נעחטט װארז׳טאן, ז׳טאן איד־׳עעד
 יואטענאריע דער פון !,האטעדי דאזינע די

 ״דאנערײקעס״, דופט דען װאס •יעסען,
 נייסטיגען נעװיםען א חאט עוים דער און

 פיע* די פון ניט האט ער ,װעיכען נענוס
 אנדערע אין זעחן צו קויגט רען װאכ סען,

טעאטערע.
v דער אין ראל־ע »טיחו די e r t 
 אייקעיע איס ׳פילדלרויט, רודאלזי *פאילט
 ארגעטיין אין איז ׳שפילען זיין מזייו,

 ׳פטעל איין אין כלויז אויסנעצ״כענט,
 פיל, או ניפעל א ׳טוין ער אינערםר״נט

 נו־ אײן אין האיט עד װען דאן, איז דאם
 װאויל״ און װאוייטעטער זײן פאר זיר קען

םעטערין.
חניאח. קיין ניט איז נזזײן ,ע’אייקע

 גרויסע די אט װיסען, טוז ער װ״ס, ער
 נאנעחסען אוינערפלענליכעו םון קונסט

 װאס םארנרענער, א דאד א־ז ער זץ־.
| עראיהונג ז״ן :עיוראגען האט י יארין נױ י

1M< ר«ול»♦ א>ן* vj רי/וןר^ •Jff’i/■ 
W או אי, ודיס זינער אין tv w  *ifg b*j 
■tvטוט ׳*•ללרװיט װי זיף. טען

 יאל אדוס1י (־ט״ ,*,ט װ״פען תראו
 דעם נאטראכט^ דזיין א״יועיע

 װאויל* ז״ן 8א' פייאנטראו, דעם ׳רער
 או'לט«ט«ר1ו ד^ר פארלערט, טעטעד,

 א״גואנ׳נו אן ט׳ט אילס או דאך יןורט
 א'חס ניי יאל <ר :געיטעפטפ״פאר׳אלטנ

 גפ׳וועפט bvi פאר רענעדז׳ןןןר דער ן״ן
W ,),u אדלמ^ארט״לוננ׳ פון y j'1 'i 

 לא| רינטיגער ד«ר t<« ,p׳n א״לעיע
״ו1 איהס יט1 «ר ניןנעס. די פאר ״ ל  נ
 חוגדערט פיגו* נאנ^(^״*, עדעטער דער
טחטד דעראו )״ט*ו»ס״ א; א״ס ״-,,דאי  נ

ט  ו״ן טלס רעפארריר, דער אילם ד;י
iv mv א׳ו sv און נל״נען, w ,פאד«טעחן 
 פאי האלטען זןזל רזיש א״יןעלע װארוס
א'לם• פאר נלחען זיך אזוי גו׳טיג

 װאס ואיאאסטװא, כארט א א-ן דאס
 יי1 יויגסטלעד, אזט פאר ניט ויו סאבט

 נעטאן׳ נאר װעלט װאס און ׳עילדיןוויט
 דעם פון חירו׳«ע;ען א ארויבאורופען אום

 א'| פארדדאסיג ט«חו דאם און עויפ.
 דער ןיא װייל ׳*ט>לן, ■א־אצייעע דאפ אט

^ר אנ  איייו׳ד ׳עירמרויט איז יוארעדיע נ
 ױחר יעדען טיט ב״;ער, די ני־ט רוייו לע
 און אנר יעדען ז״ן פון ■דם, ױין פון

ט ארויס. רעדט ער וואס װארט, יעדען פ׳
 פאר א־ו אינ«רראי»ונג אגנענערע אן

 טון ׳!)!ילען דאס ראי דאס ;עװען אונז
' fie ראליע דער אין ׳אניאער דאדאס ״  י

 װ־רלייר חאט ד נעלינטע, מויק׳ס ?עלע
n ראליע די נע׳אוילט * i ,ד*ט און נוט 

 iv ניו tpvuvvi זי חאט ־עוילען איךר
 פרי• ns >ju״8 אונועד נרטד גמיסען א

 דט, טיוטדיסן פײן גאר איז ך או חער,
i אויף גאר טאר זי אז און n ניט ניחנע

זייו׳
 איז סאמןדיע ד«ר אין ראריע » גאך

 מט־ |ib חן טיל ס*ט נעײאדען ג«׳א«ייט
 IViM אויו |8חאנ סיר װאראן. דטס

 גוטטם (,b ;עיואט גיט װאראן ראראפ
iv ״ זאנאן  »טר«טען’או ןחאטען איחר נ

 מןוטער דער אין אנער ניחנע, דער אויןי
 א איס ארויסגעװיוען «יך זי חאט א״ט
 א־חרע ׳ןןיילט זי טקטריטע. נוטע ;אג׳ז

טאלאנט. און חן מיט ראליען
 ײאס אקטיארען, א;דערע אלע װענע;

אין האנען -^ v חןר ןי/ e v t, ויי 
מי מייזעל,  <. איוול׳ ראדאם וזטרט, סי

 יייע איו חטפמאז, י. נאלד׳אמיט, י, פריד,
 חאנמן זיי טו זאגזןן, סיר קאנען אנדערע,

 1ייי םעגייר געװען אי« װאס אלעס, נעטאן
 טאי ראליען, אומנאדייטענדע זייערע

n( ט אוגי נענענען סייזעל האט g •טינ 
 יעגדלארד, א פון לאריקאטיר טערעסאנטע

«י מטדטס נעמניער, א פון נאלד׳פמיט  אי
 װיי׳ טזוי און װיינ, רעפאררעד׳ס דעם םון

וױיטעד. אזױ און טער
 איחר און קאטעדיע די *וזאטען, אלעם

 »<ס װערען נטטרטכט קאן אויפפ־הרוננ,
 א נאר װ׳דערחאלען סיר און נעלוננען,

 אר8 ■רטיאג דעט חאלטען סיר אז נ-אל,
מ די אינעדינ. פאל־פטענדיג טנ כיעעס ג

mvh •m «>« ז י r » י j m r o i y, װאס
ט טג «, די j׳?*i ר «וי אפ  אװעק• ואי יען |V11 ,IV1WW יי1 »לטvnvogp 11 די ין

m  iv tw יי״מס ^ov יעוײענ פ*ט‘) IV•
ivo»v?t>vi ילטיטגן

 האנען אװענד ;vanvwig מלר
 טעא־ עגגלייעע;. דעפ א*ן פארנלטגט פ׳ר

 bv װאו סטייט, טעהדוגער lag א• רvט
v די !עװארע; !א׳אןילט א-ן e v t ״די 

ױדטי■״״
א» זיד א*ן חאט •>«סע די  װע;ינ ג

 טענדעג׳דפ־עסע. g איז און«י חאנדלו״,
 טיק8טעאטער־י g egn טלעס, gt*g אין ןי

 הא• פונדעסטװעגען און ןיין״ ניט זאל
 נאננ׳ד אינטערעס גרויסען מיט ר*ך נען

ט ^ א ײ טר׳ו פ ו ע, דער |ib טחטען ד ס ע יי
 איז I'DV'B חור |I'lVDiBIBB 18 די
^ל, פיפאן ס א  א־הר מ*ט חאט זי און ד
 נלויכען, און פיחלען געפאנט אי;ו יזונסט

 א פון ודאדו?ט דער א>ן vdv*i די אז
 av װאס איץ, jvivi ענטרינטונג טיפע

 פון b״v דער אין נעױארען געטאן איז
 נאלאנט זיינען װעינע די \vivi רי־חדח

אס1*ע;״1קאנ״ נאלען אונטער׳ן  אנ• '
 װי<• ט׳אונח׳רינע, די א« און דויאעיוטארס

vi דז׳עא• אונזערע דורך פאראורט״לוננען 
 ילע6 זעחר אויף געוויריןט חאנע] דו׳אעס

 ועמאלו^אנןד iv יוופען iv אדןד־שטגער
vp ,״ חאנען װעלנע אינערטײגונגען  ז

v m g rm] מאס טלץ, ר-ט אפטינרענען 
 יט1 פאר נעחטיטען איאט גי« חטנען זײ
 קטמף א נעחטע|1פאי1א און דינטמ, און

 יאס1 טי׳ז, נעגען לענען |1א טויט '|י1א
uv'g any( ארערי׳ נאכ׳ען חןס אונטער 

■Bl'igp
 pev'i, דער iib אלזא אינחאלט דמר

 |1B ׳עעהגק״ט די און א״טלינל״ט איחר
 די נעמטנט אונז טי8 חאט דאס סטיל,
 אנטעד ניט אינטערעסטנט, זעהר איעםע

o אױף די« n, טהטיא• ט״סםע די װאס 
 גע• מאלטען גע׳»וי<ט, האנען װאס ר«ן,

׳טיילען. 1V0V3 פיל טאנט
 דעט מאל אמייטע דאס ׳אוין אי« דאס

 דעם אין מװען ויינען יר8 אט11 סעזאן,
 ער• ראס טעאטער. עגגי״טען הליינעם

vuv אויפ־ נעזעהן דארט םיר חאנען טאל 
 דראםמ, א דז׳אאנס״ ״עםיעראר גפטיחרט

 אין נאסען א נעמאנט זיד האט ױעינע
 נאטיײיך, װעיט. דראראטיטןר דער
 דרט* אזא טזט עתוארטען, ניט סען לןאן

 נע׳ןןא־ זאל ז׳טאנס״ ״עטאעואו װי סען,
n װערען פען r ,ט איז עס אנער ױאך 

bp*b, ניט זאל מען »ען אז iv jpoip די 
 דא איטער איז ולימר, ז1ינסטא11•רא
 װע־ *מאי פעחר, אםאל ועחן. iv װאפ

עו מראטען, גיגער  זיך פיחלט עם אנ
 ׳טטרענען נרויסע .דאס iv א׳סער רארט

iv און ר״גםטע דאס נעסטע, דאס נענען 
o ףי1א נ״פטע ואס n געניט jib .דראסע

קריםיקער. דער

i c s M f V j p #
ארױםגעםאלעו איז שס״נדסל א

(עראעהלוננ)
ערדנערג. ש. פון
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 ¥ פיר םאר *װעקגעלײגט ה^ט ער
 דער װ^וס רמגעי, ג^ידען דין שלײן,
 דערפון, >ורױס;עפ#יעז שױן איז שטײן

 ול1 ״עטימע, וױיכער יעטייער, ¥ םיט און
 אגגעהױכען דורכגענומען, וױיטאג מיט
:אראפצורעדען הןןרץ דאס

דך, דאכט ? ריננעל דאס זעהסט —
 אבער <יגט עס רינגעז, איע װי רינגער 8

 מײן יעבען, מײן .ב^האיטען דעם אין
ילן. מ דעם אין וו^יט קיללה 8 װי ̂ג  ח

טע8 ז8 װי געיעגען,  סכיצפה בייזע י
 פאר׳כײעופ׳ט. און פאריטאיטען עס וואילט

טע8 !8 פון כאקוטען :יט עס ה*ב איך  י
 #פײדעי שעהן ױננ א מכיעסה. בײזע

געגעבען. טיר oy האט נ׳עכיה, גוטע 8
ט איך בין יאהר דרײצעהן געװא• אי

 8 טיטכעגעבעז טאטע דער כייד ה^וט #רעז
 אין גילדען פ^ר א זאכען, םעק^ קיײן

y:yryp שע״ צום אװעקנעיעיקם םיך און 
יערנען. םער

 און סיר סיט איז;עזעסעז םעטער דער
T האכ בית״הםדריש אין געיערענט. 8 

 כית״ דאס איז באלד און נעיערעגט. <ײן8
 עלוי. סקאטשער םיט׳ן געװארען פויל נזררש

 גע״ האט שטעדטעל דאס מער װאס און
 גאהאנד״ בעסערע 8 לץ8 מיר, םון רעדט

 םעטער׳ם אין קוכיען8ב איך האב ילדנג
הױז.

 דאס גענעבען מיר האט םוכיע די
 דאס םעטער, נאכ׳ן לײש1 חל? עעהנסטע

 צוױי מײנע און פי״ט. ^טיקעי כעסטע
 צוױי םעטער׳ס דעם מוועסטערקינחןד,

 ■״8 טריט די מיר ה^כען טעכטעה אתחנע
נעחיט.

 שםיעער, דער וױ ׳לט8מ8ד בין איך
 פײנע אױןי האב נעװען. םרום ועחר

 pip ?ײן אפיילו מוועסטערקינדער אתחגע
ם  געװאוסם, אױך חאבען זײ געטאן. ני
ײ *ז  דועב, אק שסעהן נימ םיר דארמאן ו
mײ מנן ם8 מםעגדיג זיך ז ק ח מ ®ח יג

av ?ײט חור •ון «יי# m t m מ מ ז ע ײ ו
g₪fW9[m H P  TB ’ll ס TO םי

 דעם םײנעלע, אז םט,1א1נעו האנ איך
 כלח> פײן איז טאכטער, ױגנסטע םעטער׳ם

או האנעו עלטערען די  גרית פײן אױןי ;
 ׳!!יױד. אייש׳ז תקיעודכוי זיך גענענען

 — איר מ״דעל, א וי איז דערמייל אנער
בחה־... א

 פע• א־ן נעװען א׳ך בין יאהד דרײ
 אה״ם ב1ם*ט1י א יןי1א נאר הױז. טער׳ס

;עפארזרען.
 חײגט נאכ׳ן נ׳ט. •צטעהט א״ט די ן1א

 טנ״ 1א iir'1 איז עם אלן פא־נע; א דם1ק
 טנדערער. טן נעװארען בין איר טא;. דער

 קיין ניכער. לייענעז ;ענודען טטילערה״ט
 זיך האט נעשיכטע זעלנע די :ניט נייעם

נעםראפען. אלעפען נז1א פיט דאך
 א'ך אס11 ביד, נײען יעדען פיט |1א
 פיר זיו האנען פען,1נע; האנט אין האב

 איך |1א .oiscvvi פער אלץ יגען1א די
פ״נעלען... דערזעהן האב

איידעל, |1א הױך מיידעל, ׳טעהן א ;אר
חנ׳ט ם״עד, אזא פיט  טיםע ■;•מ׳על, נא׳

 חאר, ׳שטםענע א■7 א און אױגען בלױע
פארקאםט. iH'niv'w אידישלטר, נלאט

n האט ננ1לv■לו און n ויך פעטער 
 םאר׳ז נע־שםארבען. און אװעקנעליינט

 נעט div פיינעלען פיט פיך ער האט יט1ם
 רים קויס שטיל, יפט־ל, |i» אונעײפען

:;עזאנט ער האט נאױענט, ל'»ען די
דיץ איז פ״נעיע ,panvi א׳פר, —
כלה...

 סיינעלע נעזא;ט. ניט ער האט פער
 זיך, דאכט איר, ייי! *ואװיינם• זיך האט
 זינט יעבעז, םײן אין פאל ערשםע דאם
 אױך האנ געחונלזן, ש:י סיין iv כין איך

נעװ״נם.
 אוזאפען חױו jie איך בין nszv נא;ץ

 את־סנעטראםען. גים אנליס אלע פים
 אזוי פיינעלקן iv איד נין אמאל, מיט און

•innBpjiv אזױ ,inKiirj נאהטגט
 n”8 אב;ר םיר זיינען האנאן חתונח

ן \,rnvi מגג נאו«מ מ י י י  ta$n דארטזן ג
ד a ניס ײ w n דטד גים 

aiqpain דאס

 ‘Vi אחייפ א*ו נין ;ערעדט, ;עװען יך1א
פארע;.

ען ^ ו האנ חײס דער אין א״נז I אי 'i r 
'1געא םיך חאט ov ;עקאגם. ניט יך1א  י

ט |1א נען פ׳ ^ י נ ע׳  טאטע״ װארשא. ;
ט האנען פאפע i «1 ;עױאלם ;י n n| 

ן ׳|1דערפ נעדענקען י  פגעזעגעגט1א איך נ
אװעק.

ען האנ איך עמינ  נריף ׳פר״נען אננ
" טאג פיינעלען.  איחר איך האנ טאג נ

 און ארט1גע.* ניט ענטפער אויף נעשריבען,
 ליבא ל1ט )יטרים1 ט»י אח גע׳טרינען.

 ־iv םיר האט ם״נעלע כענק־פאפט. |1א
o פיט נעענםםןרט ריק n .נאר זעלנען 
טד א־ז ת איהד י א  ™נראמן, jjniw ה
ען טאטע, א אהן  נאך כריןי nrvK ז״נ

ן מייכער מ otm ׳מו rpivt טי״ אה 
v t]

 «עחן jnvBMiv איד נין םא< איין
נליקליך טזױ נמווען איז ױ פײגעלען.

n םיר! פדט :g i  on\ װענען ױייםאג
| נאד פטתעםען, vago איחר o די א' r״ ' 

n, איחר ױען םטתטכטטן, נ?עלע1ט 
ט פו< איז הארץ  זי האט נעװען, פרײד סי
ערם שםיל אחי :נ

 האס טטטט pvp װאס Agv ט —
ס, ניט טזוי דאו ןיך מאלט ןר תויןנ

. .a n n tv )
 «דיט. ער׳אטע די נעדיען עס איז טזוי
n |im רויסן די ױאס דאך, װייסט: 

 ivo נחח־ים. ;«im no פטבט טטאדט
a(זײז יף1א אן הױנט m n ig לינט מז

 ,1mpjngg ווארט נמן ,owmp די אין
rant* טליין י*ד «י oiv iim מז טיטס  יי

jim .קייז ניטא היילינען agi טטשר קיין 
 דאדט האט ױערט • סאר אס11 |1א פטנמ

 נזל־חנית׳ײאע מײדאטעדטעלדימ ט
^ י י «... ס
סיך mwiפיידלטך וטרשאזמר1 די

po פ״געליז tm  pm n o n m m s « 3ו
w אגמחױמן זי  .v o trm

ib| ניט |1א זיד jib .איחר
B״n w עס האב איך דערפילט, חאט 

 בין איך t» דערזעחן, ענטפערם nn'M אין
pvhv טן אױןי nnJM .האט עס װענ 
 װער און נעטאן װעח נענמ דאי1א איהר
 געיפלאפען ניט חאט זי ױיפיל;ענט װייס,

נטװײנט... פיך שטילערהייט אח
 קל״ך׳עטעדםעלדי־ די פון לאכען פיד

vi זײנען ויי םײדלטד. נעל״הנית׳ישע 
 אױך און ח״לינער נז,1א pc נרעסער אנער

 כײם נעזעהן דאס חאנ איך ׳עסטריוער.
 םיין פאר ס״נעלזןן טיט זיך ;עזמגענען

tnyfi אר״נ־ נין א'ד טז אויסלטנד. נאך 
 רפרעהט,n אזױ זיך זי חאס נעקוטען,

 י•1א די יכטע;,1יםנעל1א חאט ■ניס איחר
 אז געװ״נט, חאט זי נעשײנט, חאנען נען

 איך tv נאר •IV01PVJ1V איחר iv נין איד
 *8• נאך פאר איך טו נעזאגט, איחר האכ
n(דאס איז ריז, ig איהר אין ליכםינתײם 

 חאט זי .mynM אויסנעיאטען יגים
i״mvj ניט נאר אמר n  ,o האט קאו 

 יגעז13 ן1א מיגען גענומען ;אר איחר זיך
jim םעפם טזױ פייל דאס חאם זי I8B“

פאנט.
ט איז זי  גענטננעו• נטחן oiv סיר סי

jim נין איך אז PjinM  i' b' im p i r 1סי 
vigavvi jiv,] |» א  ט אױנען nn'M ח

ט געטאן, גלאנץ m» טי r ,זי פארלאפעז 
p ריננעל אײנ«ױנע ראס חאט t םינ־ איחר 
י  שםאמלענ־ טטיל, און *דאינעגוסעז מ
דטריטננט. סיר ׳ovtv דינ

 עם jim געריחרט זיך האט נטחן ד♦
a טיד ?יך חאט tg n ti שםיל 8 הער איד 

 נטהן די טחיסמסוקם, חאנ איד מוױין.
 זי חאב איך ,Pmipmii פון pvnv ײייט אי«

 י8נ האם אפטו־ גאר ממחן. ניט נמר
n םיין v n מוױיג^.. סיר אין

 I'm iwipv»M מזתםיורחייט גין איד
 געשריב«ז, מא< ■אר א איהד תאנ יאדיז,
 o>8on פון pm אױפמדמרם טמר נאלד

גאתים• איחר פון t» וױיס אן
רינ־ דאס איך האנ טייט ׳נדטטט די

תר, מײטלטיון מ< י אוינען די וזי םי  1י
v י אויסנ׳מאגנען סאל סך י < נ
Pyner חאג נדדמ oy מר  פאר־ כיט א

a •3tn אפילו pm פױפט v rm £מײ¥י 
ם ייד pm /m «י< מ ן ן י » ן מ

 מטטנם
§ױג

ג י ם כ ע ר ע % %ג

 ױניאנס אײזענבאהן די צװישען שטדײט
מאגנאטען אייזעננאהן ,די און

ס

לאנג. ה. מדן

 אײזענבאחן h אױנערטראגען דאם
 כ^ארד לײנאר ,רײלוױ דער פון ®ראגע

 די צוױ׳צען ה^גשערענצען, דירעקטע אין
 אײזע;באהן די און ױדאגס אײזענבאחן
 א אלס אױסגעטײט״עט װערט טאגגאטען

 ׳צדדים כײדע פון ״מואװ״ סטראטעד^ען
 ק^מיאניס אײז^באהן די א? ׳הײסט עס

 אד״ די מיט דינגעגדיג ?יך אז גמינען,
 וײ װעלען דירעסט םאר׳שטעהער כײטער

 !יך• םאר אראפדינגען װאס גיכער׳יןענען
 אופן, פארקעחרטען א אױף נאר אזױ, אין

 די םון םאר^טעהער די אויך טואכטען
ױגיאנס. רי^ראוד

 ״גערעכטיגקײט״ דער פון לעזער די
 און םארהאנדלוגגען די נאר געוױס פאיגען
דעם. מיט םאראינטערעסירט געוױס זײנען

 גרעס־ די איז אינדוסטריע אײזענכאהן די
 אײזענכאה״ ילאגד. אין איגדוסטריע טע
לאנד. א םון יעבעגס״נערזועז די זײגען גען

 םארהאלטענע אדער צוקריפעילטע א
 אויפ׳ן אפ זיך רופט טראנסי^ורטאציע

 ריחרט עס מדינח. א םון גא;ג גאנצען
 אײגצעיצ־ יעדען םון אינטערעסען די אן

 בא?װעמ- און לאסטען די מעדעען. נעם
 צעבענס־מיט־ אלע קריגעז פון יןיכ?ײט

 טראגסיארטא• דער א; זץ־ זועגדעט לען
 איצט ?ומט װאס ״I08P דעם אין ציאן.
ס די צוױ׳שען םאר ע אני סי  יױ די און ^

 פאראינטערעסירט יעדער איזא איז ניאנס
 אינ־ גרויסער א איז ד*ס וױיל ׳דוקא דט

 דעם מיט וױייל נאר ׳?אמןי דוסטריעלער
 און יאנד םון ילעבען דאס פארכונדען איז

 מעג־ אײגציגען יעדען םון לעכען דאס
שעז.

 צוילאנטערט ביסעל א איז פראגע די
 און דא חירינגס און קאגפערענצען צוליב

 <א• דארטען. הירינגס און יןאנםערענצען
:ער^עהרען דאס מיר

oy ̂ו איו  רײלװײ סיעציעלער א ד
 oyoyn ׳םיסיע8רעגירונגס״? א ׳כאארד

 גאנ־ דעם iypip^D8J איז oy אױסנאכע
 מי-8? דיזע באטריב. אײזענבאחן צען
v'o ארבײט און אויםגאבע איהר אין איז 

iy צו נטyה8נ i אמוירס ״אינטערסטייט? 
 פון האנדעלס־קאםער חגם — לאמישאן״

 חאבען ױניאנס די װען רםאר^yד יאנד.
 זײ אז ?אמיאניס, די אנגעחלאגט םריהער

mvo צו כדי ארבײטער, ay לעגען vw M 
 די דעם דורך און ארבײטסלאזיגקײט רעז

 ?אמיאניס די און סטעגדארדס ױניאן
 אז ״נהyט 8 מיט tyoipyj ^שיעטעד זייגען
 דעדוציו^ן לאזען ניט זײ טyװ מצן אויכ
 כאנחדאט געהן זײ רועילעז oyirn^ii ?ײן

iy זיר ם8ח i גע- באארד יײבאר רײיװײ 
 װאס inyt און ארבײט דyד צו נעמען טוזט

איז. דא
 אנגע״ זיר האט סכסוך nyn װי נלײך

 ־ya״ דער אין גדצריבעז איר ה^כ םאגגען
 מר. װאס טענות, די װעגען רעכטיג?ײט״

 אײזענבאהן די פון אײנער טערכורי,8װ
 ־8P yj’n פון נאםען אין האט מאגנאטען,

 קא״ האנדעלס דעם םאר *נגעגעבען לעגען
 טיי חןם כארא?טעריזירט אויך און םער

 אין םארוױ?עלט זײנען װעילכע ױניאגס
 םאר־ pU7 זיינען דאז זײט סכסוך. דעם

vrnm\ ריילװײ דעם םאד חירינגס די 
 זײנען צדדים בײדע און באארד יײבאר

 דא?וםענ- און ציםער םיט אחין געקוםעז
 בא־ זײ װאס ד*ס אז באװײזען, צו טען

 .B םרענ? באגרינדעט. גוט איז הױיטען
 אוים־ איז **יער כא?אנטער דער װאי^

 אײועג־ די םאר ?אונסיל אלס ;עטראטען
 די גענומען ח^ם ער ױניאנס. כאחן

 א אױזי םיאניס8? די םון םארמטעהצד
 v'לt ארויסגעטראגען און םארהער קרייץ

 כאפעסטיגען וועילכע ױנ?טען, וױכטיגע
 איז דערװײל ױניאנס, די פון י^זיציע די

 חארדינג •חןזידענם אז נעווארען כאקאנט
 ם1צ מעסעדזש מחטםען ןײ\ איז ײעט

 זאגען צו ®יילעס חןוכען ?^מרעס נײעם
 ער אז און פראנע אײוענכאחן דער וועגען

 אײזענגאחן די תירינג 8 דעם װעגען גים
 די םון םאחפטעחער די ?אמיאגיעס.

 חארדינלען, םון םארלאננט ח^בעז ױדאנס
 עד און אויסחמדען זײ אויך זא< ער אז

 די ?ומט איצט און באוױלמם. האט
 מ^םיאניס די צדדים, בײדע אז ׳גײעס

^ס די *יז  אץ כאגעגענט זץ• ח^ובען ױני
קאנמערענץ. א
 בײ וואונדער א בעוחןן טא?י חוס איז _

איעםען.
 חירינגס די בײ גזףשמהענימע; די לױט

 פון און ב*אדד לײכאר רײיוױי דער םא-
עי  אנ־ די צו אײנע חאלטוננ גאנצער י
n*׳r ערווארטען, נים סעז ט8ח
 צוגױם־ אלײן זץ• זאלען Dn־nr כ״דע אז

P* W'Z » .די םיז אײגע ת^נםערענץ 
 אײזענבאחן די םון ממיממען עישטע

 מיט ײעיעז זײ אז #נעווע? איז קןוטיאניס
 האבען ניט Mpor’p סעחד ױניאנס ך
 אדי• די םים םארחאנדלען טיז״ ^ ייסי

 גדויענװײז, אדאר אינדײױדתי בייטער
מד פון גינג — יתיאגס די סמו וו

 אגריכמגט
און

 lycyrn פאר טאקי איז חערען♦ ניט אודאי
 דער־ ה^ט ןyמ m דyװאוגד א נעװען

iyn,®י אז ־yמ^ונטאג צטען i״yj| בײ־ זיך
 קאג־ א צו fywy;:yc8tw צדדים יע

y w v z ה^ט^. סט#ד8 1אי
̂ס אויס טאקי דאס jyo טײטשט  אי

y'3 בײ ״טואװ״ סטראט^״טלן א r 
צדדים.

vivdvi \Vd, האב^ ױניאגס די אז
 גאנ־ אין דאס iy?8< או באטראכט, דף
 ^ײ- רײיצװײ רyד םון וזענד די אין צען

 קײן רyטירביK די טyװ ב$ארד כ^ר
 *D::n';yi א ט^ן. ניט סyגוט יו[ל1

y'D’oî p װyדי אז אודאי ט
 די פון אראפל^זען lyf'Ht רyאדבײט

c y m m ; װי• םיל אזוי גיט אויב 
^ ̂’oy די פי BStp ,פרא״ 25 — װילעז 

̂ו ;יא cyey נאי — צ^ט,  ,פאר׳ ט
 גירוגגס״yר דער בײ ((\1ל* דאס װאס

Vy'D'c^p
 און ןyטראכט ױניאגס די jyf»8T (אזױ
 איז ov אױב אז ב^פלאסען, חגרםאר

 צױ ןyטpyדיר א םאר מעגליכקײט 8 דא
̂’oy די סיט טcנקונyזאמ E^^P, טאר 
iyo מ דיyרב":^ז\.2 גיט גליכקײט*

y אזוי און ^ n; ט אויף כ א ^  די ג
8PמEאניcy. באטדאבם, זיך האב^ זײ 
ע טויג oy אז  רע־ א אז ניט, טBרהויyא

y'o^8irDHvr3 צו זאל ^  ארײנקױ םי
vv\ אין r״yiy .ר די ביזנעסyגירונגס־ 

yo y^D'D^p: קאפיטאליס־ 8 זײן זיו 
 iy:yo y,o,D8p חגר פון אלע און yטיש
 און Diyt?ny:yD די צו האלעגען זײז

'8 די םון פארװאלטער 'jyjn8a:yT ; 
 םארט. דאס איז אויל׳ ’־tDy'ic״ א *בער

 ״םרעכד א אז מאכעז, טען ;yD אױב און
yi ױד  די אין ןyינקוקnא ניט זאל א

n און nyc^ ג^ױס איז ׳סyכיז: y i 
I הײסט #פאר oy, ^זײ האב , ט כ א ^  ג

 ג/ד די |yr8P,,^8E ניט טאר iyo אז
n:y:y^״D צוזאמ זיךyגצוטרcyטיט ען 

 yo; װאס |nyr און קטyדיר ױניאנס די
iyp טאז״

:די איצט איז y^ די אלזא,
 איז באארד לייבאר רײלוױי דער

 און הירינגס y^ מיט פארטיג טyכמ
 צו איז oy װאס זיף פאר שױן זזשבונ׳ט

 און קאטפאניס די פון קאסיט^ש ;טאן
 זיך lynsn ױגיאנס די םון קאמיטעס

 ;nyt גאך זיך זועילען און געזעהז טוין
 פון סyקאטיט און ;הארדינג׳ען םיט

 ד^^װײי טוין האבעז צדדים בײחג
רירעז.yקא:פ צו iy;j8cy^u אלײן

 םאר ןyומp זy:צyרyאנםp די אמת,
'8 די םון םינאנסירעז די מיט 'n8n:yT| 

 קאמפאניס־ די כייט ניט און קאמ&אניס
 פראטעםסירען קאניפאניס די דירעקט.

 די אז וױיסט, \v*2 ;ריאב כלומר׳שט.
נץyרyקאנפ,קי׳־ן צו םינאנסירעז

vv ,\vw ניט •יוניאנס די םיט vi\ די 
v וואילטעז קאםפאניס o w v - פראטDy־ 

 די זײנעץ רyװ צװײטענס, און טירט.
iyTD:83'B ? אויך דאןי V2^ בתים 

הבתים! ב^י אמודי די טאקי אפשר א'ון
 פועל רyד זײן ?ען אלזא׳ וואס,

i ױצא
 פייט זאגעץ צו רyשװ איז נאטירליך,

 |yo האט .jy:n:y זיך טyװ דאס װאס
 װאס יןאכיפײז, ;yo'n: דצם זינעץ איז

ט װערט ר ה ^  דוצי־yר םאר לאנד אין ג
 קאמ&ראמיסי^ז, די און oy^Ti'ni רען

אונ־ זײנצן ױניאנס די װאס
 טא־ צו אוםשט^־־^ פון דרוק דצם רyט

 די אז םא^טעלען, זיך iyo iyp כעז,
 די רצדוצירט. װצרצן װצלען װײרזשצס

 דאס ןyװעל *רבײטער אײזענכאהן
 גװאל־ מאכען אדער גלאט אראי״שלינגעז

 iy:j8E:8 רyװיד זיך װעלען עס און דען,
 מזגן \v? סטרײקס, לאא״ ״אויט רײהע א

 ®yn װאו ניט װאו קילאר. זאגען אױף
 זײן. מסתטא סטרײק ״אויטלאא״ אן
 אפשר ־— װײסט, װער — אם^זר, 1אי

 ־yר yרyערנסט נאף צו פיהרען עס חען
 זא־ אלײן ױניאגס די אז — זולטאט^

 :־yf8 ;כחות אין טאז מעםט א זיף לען
 סםראשױ א אלס פרוכירען, דאס םאלס,

זשעסט... א אלס ׳נאק
 נביא קײן זיץ װעלענדיג ניט נאר

w •רובירען און w v, ב איף װילyסyר 
 םארבינדוננ איז oyey נאך איבערגעבעז

סכסוף. מיט׳ן
 דעם ם\ן אישו הויפט די טאיוי, אטת

 װײדזשעם. חגדוצירען װעגען איז סכסוך
rn די אכער ^ ii־y:8nc סאר־ איז גופא 

ס מיט בונדען א ו  -yDy־i3 װײטערעס, ^
העכערעס. און רעס

אן, גיבעז קאניפאניס |n8n:yr,'8 די
 iyi:y®t^i8 איצטיגצ די ny®:w אז

v:vp\ באהגען די באםרײבען ניט זײ 
 ריכטי־ לןיין לעזy»ױםשט גיט קענען און
 שניי״ כל ?ודם דארן״ טעז באהנעז• גע

 ארבײ״ די םון סאי וױיתשעס h דען
 סאי און באהנען די בויעז לכעyװ טעד,

 בא־ זיעען וחנלכע ארבײטמר, n םון
םראנסיארטאציאז, דער בײ אעפנדנם

 און באהנ^. די פון כאםריב םyדכײ
^ ס  א jy28n נאף זײ ;ןידאופ □yi אוי

yMiE ד גיט און אלעם אין האנדKרycן 
^ אין ןyהאב נ י  ־yn זיף מוזען זײ אז ז

iy:yD ען מיט ^ איז. oy װ
 בו[רא jV2$n ױניאנס אײזינבאהן די

 :־yy: זיף האט סלחטה די iy־P'K נאד
̂'82־in82jyT''K רyד און דיגט .®2y איז 

 yריװאטB די iyi8iiy: wivwiB* צוריה
 אגײ אן |y3:8Ey;j8 קארפארײשאנס,

 איו ^'^yinypnyn'K אן םאר םאצ^אן
oyi גאנצy2 און אוישבוי זy '^ 8.n םון 

 y:ויyנ א נאף האב^ זײ •iy:nKa די
 זיך ארײנטראכט^ און אויסםארשונג

ט כ א ^  דאס ײטpפענטליכy רyד םאר נ
 איז װאס און iy®ny;j8 iya8n זײ װאס

iv שוין איצט i  — iy^iB8B ״פלאכיב 
 אײז^גאהן די אז הײסט, oy פלאן״.
 בא־ ניט טאר און ניט ?ען yריDאינרוס
 איג־ yפריװאט א םאר ןyרyװ טראכט

 מױ א םאציאל^ א איז Dy דוסטרי^
?yn® onr8 yD'̂ ®E8K,sy און oy איז 

 האט yלכyװ גאציאן, די ׳טcזלשאyyג די
 פאר שלאגט .jy:8t צו גםrr רyאיב

s^אטב )iy ד איזyאיײ די םון לאיער ר

 אינטערעסאג״ אן איז ױניאנס זעגבאהן
 אײזמנכאזדי די אז •ערזעגייכ?ײט), טע

:v\ זאלyװ םאיװארטזגט זyרyדריי םון ז 
ך די — לשאשטyזyנ חןר אין צדדים ח
•yrny:yo*\0 די און ױניאנס די גירונג,
 גצ״ איז cjn פאר y^8;'®8 די
 נrדענyםארשי אוי,־י ןyװארyג םיהרט

 אײנ״ \WV) oy איז ׳גסyצטyל אופנים.
iv האט איצט ג^טטילט. i 'v  dv אויפ׳י 

:D2ysy. ר^ירועס־?אמיסיצס ווען און 
y;:Kc; איצטיג אין אןyצו סכסיר ז 
j'n:yD טאט ױניאנס, די טיטyזײנען ר 

 אײזעג״ די און ^כטyרyג קאטפאנעס די
ר^ין iy:yp כאהנצן  אױסתאל״ :יט װי

W זyאיצטע oyi לזיט W  ,DjyeDpy דו 
: cyi אויף רyE:טy אן ױגיאנס

 חנם * פאר אײף שלאג^ ״מיר
״פלאטב־פלאן׳/

 אז גלויבען, צו ניט איז Dy רyא:
DyBy װyאין ט cyi ג םרטyװ טאןyרyן 

 און yטראציDהארדינג־אדםיני nyi פון
 רעם oy^:Kp אנישעזpובליByר oyi פון

 מײנוננ, א דא איז Dy כאטש ׳זyאיצטיג
y:y^Ery:;D אן אז 'w  iyc8 •אנסער? 

yii'D8ii אדמיניDטראציy אפט איז 
y '̂DP8nB^ ליב א ײיyראלy, יןען און 

 אין זי װײל דו?א ראלyליב ןyנדל8ה
װ... קאנפ^ואטי

 פאליטישער רyד אזוי, צו אזױ נאר
in8'8 דעם ארוט לyיEש ::y r סכסוך 

 סאנטyרyאינט איז אלײן סכסוף oyn און
 פצדים, די וױיזט oy נאכצופאלג^

 לא״יטאליסטישע רyאונז y^yii טיט
8p^nyD8 פ; איז הט...yנyצונוי

שיקאגא פון אלערלײ
םקולםאן. ה. םון

הא־ צוריק יאהר y 5רycװא מיט שױן
 y־*y?ji8 צו אגיטירט און דטyרyג מיר
y3DyD^ רפ8ד םיר דאשyהא נויטיג ן‘ 

 סאלט8ד שוין רבײטס־בױרא׳/8״ 18 בע\
jy38»i ט, טיר ג ^י  גרוי־ א פאר װאס אנג

jyo ,אונ־ פינאנצ״על, און מאראליש נוצעז 
 דערפון, [vi$r\ ןyלyװ לײמלאכותyב yרyז

 דא~פ^ זאל זײ םון רyיעד אנשטאט װאס
yw*פ די רyאיב lysyM^ns זיך v'un 
^yey^ און jyD' אויסב בפתחyטלy8 ן 

 <־yr דאס lytrjyo yרyאו:ז ןyזאל דזשאב,
jy:'^nD2 w א אויף ?ריג^ בע o ׳אוםן 

:i '^ y, ד דורךyױניאן א דורך ױניאז, ר 
 הא־ סיר נט".yoרט8Eyד o:yo'iPBoy״
 צײגט,yאננ דײטליך נאנץ דאסאלסט זyב

 ניט זyלyװ ב^־־בתים yרyאונז ןyװ דאס
jy28n די y^M inE  yi'^you^^D צו 

 iyo װי ארבײט^ זיך פאר ןyאויסקלײב
 װערט די;ר oyii ׳oy^8 יyאיב ?לײבט

 פיל זײן אונז פון iyiy< צו קטyEסyר און
 אוםשטענ־ די רyאב ̂רyהרyo און רyסyנר

 םון זyנ^ויב ניט רyד ׳צײט רyנyי צו דעז
 אינ־ אזא אז ^yo^8'8o רyגרויס רyד

 ;yDs8ny:D^' <סאנען טyװ סטימושאן
 די אז ׳רראכט8פ רyלדיג8גװ רyד ׳זyרyװ

 ארבײטס־בױרא מיץ אזא זyװאלט װאס
 צו םאדצוג געבעבעז װאלט*ען פארװאיטלט,

/y(:80״ די צו ״,lyDoyo y:y:M8״  צו ^
 סיס־ רyד אויך און םײלער׳/ yD'v־u״ די

 אײ־ רyדyי זואו שטייךארבײט, פון טעם
:iv ד ביז איזyר yo8D ש ^ פ  זײן פון טי

 ןyoנוyדורכג ןyװyג הארץ פראלעכאריש
 רyאיב זיך ty;:^8D און זיך דיגגעז מיט

 אט ׳לײז8 זיך רyאיב און לyנט8o זyiyי
 :yoow אכטoyג דאס האט סyל8 דאס
 ײנצוםיה8 צוריח, יאהר y^Dy מיט ליך,
yi\ מ אyטאדyװאש אנשטאט װאו ׳ 'y־ 
 ארומלויפ^ זyרם8ד זאל רyאײנ רyד
 םארלײ־ די פון הײזער די אין אפט הרyז

yoד ׳yזײנy,ה רסyפאד־ און לואטערס ר 
yoy-iB^ א מיט זיך םארזארג^ צו אום 

שאב^/  ארויםשטױ ןyלטyז ניט און ״דז
 ארבײ- בדודצר 8 אינדירעקט, גאנץ ׳פעז

 אזא אנשטאט דאס פלאץ, 8 םיז רyט
 סיס- רישpyרלyאונט ריש8נ ריג,yצק8צ
 יױ דצר אין װערצץ טאבלירטy זאל ̂םyט

 זאל װעלכער ׳נטyרטם8Eyד 8 גוםא ניאן
o"8 אײנצינע די זײן :y rn'בסא•8 די ׳ 
 ברויט־ nyi צװישען םארמיטל^ז yלוט

^8 און בערyג ט ײ ב  דאס וױיט װי אויױ ר
גנט.8ל8נב8 זיו iy::'^8fi און דינגעז
 חגר ,cnyonB די און רסyט8ק די

ר טזג  רyאונז םון נטשyבר רyצטy^ אזן ^ג
 ־yײננ8 בױראס אזעלכע האבען ױניאז,

 צו נאך פילײכט איז oy כאטיט איז ׳פירט
 נוײם װי אויןי מײנונג 8 זאנען צו םריה
v v i ק״8פר דער איז ״ארבײטעז״ בױראס 
 מיר זײנען מצסבערס, די לטובת טיח,

 נע־ ניט װעט oy ז8 ׳רצײגטyאיב רyאב
yo| װ לצ8 און נג8לyאיבערציײ זיך לעז 
W ד איןyנו'םװ און נוצליכקײט רyנדיג־ 

 װילצן זייט אונזער פון .ovi פון לױיט
 אױ־ די צו כח ײשר א געבעז בלויז םיר

 די זײן םאר ׳לס8לאל« y 2אנטoרyנדyב
Bיאנערyנים װעט עס אידע^ דיזצר פון ן 

 לאחאלס ריגעyאיב yל8 און ננ8י נעםעז
y װעל^ ^ 8 E w| ביישפיל. דצם t o 
 דער־ גע^עגענהײם רyד^ בײ אויד וױלען

 ם8אויםמער?! שטארה גאנץ און מאנען,
 יםער8ה יעדעז איז סערyרB יעדען מאכען

עז זיד אױסזוםנז און אלײן נעהז דא& ת  ע
םארחד וחנרט ארבײט, חנר צו ילאץ 8

 און /ױלה, גװאלדיגע 8 נאר ר8פ ב^נ\
^ ראס ײנ  װעלכע ׳זyל8יארו 2 די נראדע ז

 פאוליײ ניט עולה ?ײן אוםן כשום ןyלyװ
^, איז האט און opjyiyj יען.  דאס זינ

 ארויס ״פאיט״ איהר אז והלאה, סהױם
 אין iyoip תיכף איהר סוזט דזשאב, 8 םון

 ר-iyTyo 8 זיך און ױניאן רyד פון אפיס
 אײער װי לy^נ אזוי און בײטסלאז,

 געשיקט איהר טyװ לוסען, טyוו קסטyנ
ארבײט. רyד צו ןyרyװ

* * ♦
 מד רyסyב רyאד ,5 ל8לאל דאגח 8
 ל8יא? םיז סיטגלימןר y:'oyo די אנט,

5, to  jyoyj Dyoyii ^םאר־ ניט װיל 
yפyנטליכyצוליב ן oyi, ל8ז זיי אזyזיך ן 

 םירי ײעיעז זיר״•׳ בײ נרויס iyo>8n ניט
f;' אין y w  iyD בא• סטרײק־פאנד, א 
 סוסע yjHjyDD’:8 גאניו די פענדיגyםר
^ טויזענד םופציג זןא רטyהונד פון ל א  ד

 רײטארכוyEא 5 יאקאל װי רyשנ אזוי וױיל
 םיט iyi'DP80 צו זיך באשלאס^ האבען

25 ^ ר א  םיני־ רyײrטsא רyאונז האט ד
pyr לאקאל cyi o :^ y :r8  בײשפיל, 3

 דא״ 15 םיט Dרyפיניש די נדינyר,Dק8ט
 דא״י 10 סיט סyרקyנײ ארsEyלונ און לער
i ניט ׳רשyשyרB די לער. iv 'w)  אפ״ '

 דאס טאזyג אויך האט ׳קהל םון שטעהן
y^yt, יyדyפר רyסyװ רy1 די אין טP• 
yp:yo װאב םארyרײנטראג8 זyגאנ״י א ן 

 און #yD8P ױניאן רyד אין רילyהנyצ ן1צ*
 ן,yDװי אונדלר לויט ׳ןyלyװ ?אטילרס די

פ זyDשלי8ב אויך א ו ^ c y rW.
 ןyרyװ \vtxvvi vvn ארופ אזוי און

 אסוניציע, רyד פון טײל רyד^בש נאדו א
 הײגטיגע זיך קאן ױניאז א ^עלב^ אהן

 װעלצן דערצו ;.ny:8n ניט DyoD צײטצן
^ היבש א |yn8n ןyרארפ נאך גימ ס  בי

 םון o,,n:yoynya,8 און באגײםט^ץנג
 אונזצרע אבצר .Dרyבoyo yiyt:i8 אלצ

oידלrוyסמy״ רזiyo8i ^ ד ײ ג  באזי• ש
אל, זyדיז פון נוגyג yד8נר ןמןן  סאט^
םיל. ניט דצם ןyגyװ זץ־ זארנען סיי און

 םאנד oyi אז סעגליך, גאנץ איז עס
 בכדי סטרײס, 8 פאר זyDר8ד ;yo זאל

 םאר• ביסיעלצ 8 ויו8 און אויפצוהאלטען
 ארבײטס און נםyבyל yרyאונז ןyסרyב

ס קאנדיציאנען, א ו  נאנץ איז װאס ^
 זײ- דעם אין רyזיכ כאטש #רשײנליך8ײ

 און צוג^יײט, זײן רyאב ניט, םיר נען
 to נויטיג. דורכאױס איז צונצנרײט, גוט

 םעםכערס, די מים אײנשטיםינ זײנען
 באסצס די װען אז באהויפטען, yװעלכ
 םארטיג, זיך כצן8מ מיר אז זעהן, װעלען

 יעטיט8 דצר םארגעהן פילײכט זײ װעט
 דערװײל סלחםזז, אױף אונז טיט py: םון

 געלם ״ביזי״ inyt אבער סיר זײנ^
 דצר מעמבערם, ̂אלע םון ארײן שטראסם
 טוען םיל זצהר און צאהלט, צולם נרויסצר

 ניט גאר הײנטינע בײ און כונה, םיט דאס
^ן םוינעלדיגע ײ  גרױסער 8 דאם איז צ

 די אז נלייבעה זיו װעלט עם ון8 טרײסט,
עז, עגדליר איז צײט ם ^  יעדעד זועז נ

 זײן טאז װעם פמגמבערס אונזערע םון
 םון דאס ווצט מאײענט דצר װען םליכמ,

 ן.yרyםאד איוזר םון רyאד איהם
* י< ײ

סוקסעם, א איז װאד־ארבייט אויב
 !רײדינער די וױ ערפאלגו־ייר, אזןי ארער

 פאר• דאם זץי האבעז אידעע דיזער םון
 דיםסוטירם וחנרם און קאז דאם געשטעלם,

מ קרײזען. אין»»מזערע אנ  »ו 4חננקי ם
מ עווי Mםאדיפיממיי *ח •«גחנרתג«| נ
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 צוחונפט נאחענטער דער אין װעייען^חען
 אױסזע״ געוױסע אז בכדי ווערען, נעמאכט

 ם«ר־ ^יען נע<ײנתים די פצד צוננען
 די און וױדער, אנדעוע •Irum ריכט

 גיר םעהוצ$חל, גוױסער חנר אין זײגען
 נױ־ ניט זײנען ענדערועען קיעע #? בען,
 איז עס אז איבערצימט, ן״נען און טיג,

 װעט אילעס pit צ״ט, םון םראגע * בי?ויז
 אזױ •ראדוסציאן/ די איע^ודנען. זיך
 מײ די װי העכער און מינימום די װי גוט

 1איײ דך םון צײט דער מיט װעט נימום,
 צוױס־ ק״נע אז אזױ װערען, עטאכלירט
 ‘פ#י דארםען ניט מעהר װעלען טיגקײטעז

 אײנעמס װ*ס אבער דעם. איבער יןומען
 אײג־ זייגען אלע זײן, ניט זאי מײנוגג

 יפטייז־ארבייט צו צוריק אז םאױטטאנען,
 םאריפטעהעז דאס געהן. ניט טיר װערען

pir ארב״טס אונזערע סון םאנכע אפילו 
 געװעזענע, די צו *ױן גיבען דאס געבער,

 עס װאךארבײט• צו געגנער אנפאננ, םון
 הריינינטיעהער א םארבליבען אבער איז

 װעילכער טײי, כייאוס׳ער א יא, נו, טייל,
 נאב־ ניט אומשטענדען קײנע אונטער װיל

 אױספיה־ ניט יןאנעז זײ אויב און געבען,
 יע־ םאר ׳פטײךארבייט ארבײטען צו רען

 מען און צוזאמען זיך זײ נעםען נעם,
 דעם אונטער הײזקע״ ״שאוד א ״עפענט״

 ״קארםארײ׳פאן״, ;אמען שעהנעם זאנסט
 םון םצוה די מיןיים נאר ניט איז מען און

 טוט מען נאר שטייךארבײט, ארבײטען
 ניט זײן צו טחמ װעלט, דער אין איעס

 די אױך נאר געזע״ו, ױניאן יעדען נאר
 עלעמענטארע אנגענוסענע מענשליו פיטוט

 רעדט ארבײטער. און ארבײט םון רעגעלען
 איבער־ צו זײ פרובירט און זײ מיט אידזר

 האנדילוגגען זייערע שעדלץ• וױ צײגען,
 אין ארבייטער איבערמע די פאר זײנען
 זייערע דעםארא^זירענד וױ און טרײד

 אינדוסט־ דער םאר זײ;ען אויפטואונגעז
 גאנץ איץ־ זײ ענטםערען גאנצע, אי*ס ־ריע

 האבען זײ אז דענסעז, זײ דאס ״נאאיװ״,
 בעילײ אײגענע זײערע זײז צו רעכט א

 און ̂ןיןלאפען. אײגענע זײערע און בתים
 א רוםען וױיניג. זיי איהר האנט טאן

׳ סטרײק?  ארבײטעז װאס א<ע וועמע̂ז
 סטרײ־ און כאסעס, די אלײן דאך זײנעז

 ניט דאך מען קאן אלײן זיך קענען קען
!ערװארטען
 דיזע אום ׳אלעם טוט ױני#ז אונזער

 אויםגאבע די אבער אױסצוראםען, װערים
 אומאג־ זעהר און ׳פװערע ערעהליך א איז

 איז דעם םון טראגי׳טע דאס גענעמע.
 װאר^ײנ־ מעמבערס, אונזערע װאס נאך,
 ״טעדליכ־ גאנצע די באנרײםענדיג נים <יך

 געגרינדעטע איבעראל אזעילכע םון *ײט
 םאר־ און זיך חבר׳ז ״אמ^טיטוצעיאו״,

 מענ־ דיזע אט מיט ?עלטען, ניט ברײנגעז,
 די סאכט נאטיר^ו, דאס, און יעעיאך,

 שליס. כיעחר נאך לאגע ׳פלעכטע אויך אזוי
 ברײטע א איז זיין, נױטיג װעט עס װאס

 מעמבערס אונזערע צװישען אגיטאציע
 װעלכע אגיטאציע, J* ענין, דיזען װענען

 ׳טרין די אפ^אפען העלפען נאר ניט זאל
 ׳טאפקעס, קארנארײ^אנם עקזיסטירענדע

 5טײי א אז םיטברײנגען, אויך זאל נאר
 נאכםאילגען ניט זאלען רײהען אונזערע סון

 דיזע מיט זיך חבר׳ן ניט בײ׳פפיל, דיזען
 םאר־ נרעסטע די זײ ארויסצײגען ברואים,
 עט־ כרײננען זיכער װעט דאס אכטונג.

 םאדערנע דיזע אט זיך זאלען נוצען. װאס
 גע־ דער אין אומבאסװעם םילעז סקעבס

 אנ׳טטעגדײ און ארעגטליכע םון זעל׳שאשט
 אדער םריהער װעלען ךיי און ארבײטער גע

 מא־ ניט אז אײגזעהן, אנםאנגען ^פעטער
 תדענםאלס, גליהען גרויסע צו p'p כענדיג
 אוים־ גאנצען אין בא׳פליסען זײ זועלען

צוגעבען.
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שמועפען יזורצע
 רעדאקטאר דעם *וױשען
ר די און ע ז ע j: ל

 צו םנעגדת אײערע םנח .1 — אײזנער. װ.
a אד:, ״פרײע די פון רעדא״ציע דעו r,‘ 
 צוקונפצ דעי אין ראטען אײך מיר לןאגען םע״
 *וס דירעד,ט גאו #אונז צו זיך װענדען צו גיט

 מיר צײטו;;. דער וון ךעדאקוניאנס־רןאלעגױם
 עזז״«י דעי אין גיט דעח ק»ן לחלוטין חאבען

 -יט אויד עס וױלען און *טימע׳/ אדבײטער
 גערעכט׳ זײגט איחר אז ׳טײנט, עס חאבען.

 װע״ דעס אױף «װעדען פוגועסטעגען אבער
 אױסחערען אימער ד«דךי מען גיט, מיר לען
 א:ער נערענפיגקײפ די צד. *נװײטען דעם
 ׳דעם פון אפ גיט גאר חענגט טענות א״ערע פין
 *ו בײגעטראגען :יט אדער יע חאט איחר «י

 ארבײטער ^פרײע דער פון עקזיסטענץ דעו
 איחר פאר װאלט איחר אפילו װען *מימע׳/

 בא־ חאט וראטעסט אײער דאך גענזאן, ;ארניט
 איז ער אױב װערען, פארעפענטלינט דארפט

 בא־ און אגגע׳טריבען אניסטענדיג געװען נאר
 «טא:ד־ יער1א פון װעי״יגסטענם, גרינדעט,

 זיד װילען םיר געזאגט^ װי א:עי, •ונקט;
 רינטער. מ וון ואזע די אין אװעקיטטעלען ניט
 על"1י «זי מים אויס*ליסליך טאן צו חןןט דאס
 דער אין אנטײל דירעקטעז א אי*ט נעחמען כע

 עון זײגעז מיו )2 ׳טטימע׳/ ארב. ,פרײע
 מיר אײערע. ןןי מײגוגג, פארקערטער •וגקט »

 צו אגורסקי פון ברין״ אןענער דער אז מײגען,
 אוםפאל־ אזטיק א געװען איז *לעזיגגעו כ.

 גיט קומט םען חוצוח, אפענע אנטװארטלינע
 אגקלא־ אן םיט עוענטליכקײט דער אין ארויס

 קלאנגעז׳ אלערל״ טון גרונד דעם אויף גע
 חא־ ליגגער און פארלויטדער געוױסע װעלכע

 פאר«ורײ• צו אעטערעם וערזעגליכען א כען
 פאר אזטעחט זועלכער מעג*ען, א װעגען טען

 ׳לעבעז. עפעגטלינען אין יאחרען און יאחרען
 #לם׳»ל זאגען, און ארויסקוםען גיט טאר מען
 אי| װי אנדער*, ער רעדט אזטיל דער אין אז

 קײן ניט חאט םען װען עפעגטליכקײט. דער
 זאל אײגער װען און ידעם פאר באװײזע

 זוי אנדער^ ^טטיל דער אין רעדען יא אפילו
 ניפ«קײ• אויך עס איז עפענטליכקײט, דער אין

 פא^-דעם פראגע א גאד איז דאס דאגח. נעמס
 אורטײלט םען געװיסען. אײגענעם מענ״טענס

 אדער רעדט ער װאס דעם, לויט םענ׳סען א ניט
 ?ופענב־ זײ:ע לויט נאי• ׳פטול, דער אין דענקט
 א אויך איז עס חאנדלונגען, און רײד ליכע
 עפעכט־ דער אין אדויסצוקומען חוצפח ׳טטיק

 געװיסער * אז ערקלערען, און ײט4לכלי
 ?*־ א אלס ערקלערט דארט אדער דא זיך חאט

 דאס װיל, ער אויב ׳קאן ער װען מוגיסט,
 ביײ צו רעבט א האט מענש א און טאן. אלײן

 מחויב ניט איז און מיינוגגעז, זײנע טען
ב;און אוצוגעבען. רעבענ׳טאפט קײנעם  אוי

 דעם אי> ערקלערט װערט עס װי אמת, איז עס
 זיך װאלמ ׳טלעזינגער װען אז ברץי, אועגעם

 מעז,איחם װאלט קאטוניסט, אלס ערקלערט נים
 דאס איז *ו״גגעלאזען, :יט איךרוסלאנד גאר

 דעם סאר רעלאמעגדאציע ערגסטע די אלײן
 אבער אםח דער רעזעים. רוסי׳צען איצטיגען

 געװען איז דאס כאטש *לעזיג;עו, ב. אז ׳איז
 חא:ד־ צו אזוי איחם פאר ריזיקאליע חעבסש

 גיט און ערקלערמ ניט קיעמאל ז׳יך חאט לען,
 האט מען *זעלכער. אלס ערקלערען געקאנט

 מיט־ א איז ער אז געװאוסט, רוםלאגד אין
 און פארמײ, סאצי#ליסטי*ער דער פון ;ליד

יוין פאלגליך  װעניג־ קאטוניסם, קיזן ניט ׳
 בית־דין דער פאדערם דאס וױ אזא, סםענס
 חאט מען אינטערגאציאגאל. דריטען פונ׳ם

 דער פון ■רעזידעגט דער איז ער *ז געזואוסט,
 װאדקערס גארמעגט לײדיס אינטערגײ׳צאנאל

 אמע־ דער אן אנגע׳טלאסען איז װעלנע ׳ױ;יאן
 פאלג^יד און לײבאר, אװ פעדערײעאן ריקאן

 עס קאטוניסט. קײן זײן גיט זיכער ער קאן
 גע־ גיט חאט «לעזי:גער אז קלאר, אלזא איז

 װאס קאמוניסם. א איז ער דאם ׳זא;ען קא:מ
 פון אײגפלוס דעם אונטער געזאגט יא חאט ער
 כאט׳צ װאס: אט איז אום^טענדען, רוסיאזע די

 געװען זואלט ער װען דאך קאםוניסט, קײן ניט
 זײט דער אױף געװען עד װאלט רוסלאנד״ אין
 ער האט דאס רעזאזים. איצטיגען דעם פון

 רע־ זײנע טון טילע אין דא אויך װידערחאלט
ײן אנבאפאיעפט װאס װידער, ״דען  צו *וזא; ז

 חאט דאס רוסלאגד, פאר חילןי פאר אועלירען
 או*ד. איצט גאך עס םומ עד אזן ערפילט, ער

 אויס־ געקאכם עס חאט ער אז םענח׳ט, איחר
 געקומען. איו ער װאס װאך, זעלבע די פיחרען

 ■י?ך דער איז ^לעזינגע^ םעות. א איחר חאט
 ניט אבער אינטעיגײ^אנאל, דער פון זידענט

 פאר־ געמוזט חאם פיאגע די דימטאטאר. קײן
 דעם פון װערען בא׳טלאשען און געגראכם

אל ר ע ^  דאס און באאיד. עק־זעקוטױו דו
 אומ־ פאר׳יידענע די אבער ■אסירם. אויך חאט

 אומםעגליך דערוױיל געמאבמ חאבען **זןנדזןן
 ׳דאס און באאזלוס. פונ׳ם אויספיחרונג די

 געקאנט וזא^מ דאס אז ׳זיך דונם אײך װאס
 א:טע:דיג ניט װערען, אויסגעפיחדם לײנט
 ראיח קײן נאך עס איז *טערזנגעז, אלזג אויןי
 ד*י?ט איחר װי אזוי אזוי. איז עם אז ׳נים

 אײעי אין אונז צו צוםרוי פולען אייער אויס
 :יט י א דאס אז אייך, ערקלערען בריף,

 װעלכען ;ים, װײסען מיר .3 מזנגליך. געמזגז
 זינען. אין געהאט חאט איחר םיםיגג סארם
 גיט איחי אז ׳קלאר איז בריןי אײעד וון אבער
 װאס דער«פר« רזנכם םיסוינג־יצױפםעדער *עגע

 9 נאר עטליכע, בלויז גימ געװען ןײנען ןוו
f tu p .איז ד»ס ײז ס»סע
wwi ניט u* דערפןר, נ#ר ךיכפיג פזן

gtSw■' \ • .״-.״■׳׳׳* ־ . ׳ if v - ״ , • •./ ־•* ,''

♦ און 4איחר פוען מענעען פך א וױיל *1 in• 
j בןוונדערס עס איז ואל i * m, דער i i n t t i 

פ בןארד טינג א רוו איצפ«רואיר« און מי
ן נעם ו ען צו סיטגלידער ויינע ו חו  דע• •י

ײגי װאס מ׳פער, t ? עס מ f  m v w  o r דעי 
ט אווינ ען בדעח חאט באארד ד ײנג רצונף  נע• פן

עד1 נאר און פאר׳ן פיאגען וױסע
 עס װןס װײס, טיפעימאן אויפגעװעחלפער

טיננ״ דעם פון צועלן דער אײגענטליד איז  מי
 לי»* אגגעחויבען ד״אנען אײניגע א^זא װען

 ד?ו וײ וזאנען צ־געימאן, א װעחלען :רעמען
ען ;ער,א:ט גיט ע ף, ןגדער קײן סי  גאד װי זן

טינג דעפ צוינטלרען צו פ פין מי «וינ  /1נ#אר דז
׳ *װע?* געדויסעז א פאד אײגבארופען ה  י

 געװ*־ דאס v* גאנ^לר אז ׳אמת איז עס אויב
 פארזאמ• גאגצער דעד פון פאדערוגג די רען

ט ׳לונג ע r עס צי v עד9חיסטערי א פא• װאפ 
וי פארטרןטען געװען איז עס עלעמעגט י ו  -JY’ י

ײגיג װי און מימיגג, געם  פאר• חאט עד װ
 געחאנדעיפ. ty חאט עס װאש װעגען ׳נטאי-ען,

 אומיפולדי^ עולס גרויסער דער איז נאטיוליד,
• איחם חאנען װעלגע עטלינע, די א:ער ױו  א

 חאנד• אומפאראגטאיטלינע אזא צ,י גערײצט
 װעגען ס^ײפ, דעם צו דבער געחערען לוגג^

ײן אין רעדט לעזיגגער9 װעלכען  נוי;״, ז
ײגען מיר .4 ײו, םימ אײנפאד«טאנען גיט ז  א

ל yw אדטיקעל נאטרעפעגדער דער אז • ױ  מי
 »•m #זאגד-דיג אמת דעם נאט׳פ, בויו־סנרות,

ך אמאל גען ױ  ווצליד, ךץ*ר בויױסברות י
 ר״זול• א טײל גרויסען צום איז אמת יעדער

 חיואט״ד ׳ערות9ח םריחער-געטאכט פון טאט
װו, עס׳ רופט איחר Y אדעו ׳זען בו ס ױ  ניי

, לעזער אונזערע ען ״נ  #ןi«Y דארפען אדער ז
ו י ו  זז1ל9 קאגעז צו אום אנטװיקעלט, אווי ^

 » חשערות. געװיסע פון לוס9 9 *י קדמעז
ען ׳דעם חוץ  װעלנע װעגען זאנען, פאראן זיינ
ס, גאגץ עטװאס זאנען לאן מען ע ױו ט מי עי  ד

 צו װעלנע ײעגען ׳כען9י אזעלכע אבער סאראן
 געװען װאלט בא*טימטעס, עטװאם זאגען
 איצט לאגע די און פזןללאטאנסטװא. א בלויז

ז4טי9רוסל אין  גע• עחרליבעי קײן ז9 «9אז אי
 יונטערנעת- ני■ זיף װעט םענ׳י װיסענחאפ^ר

ע, דאס זא^ןן צו םען ם ט טי ^ ײ9 דאס : «י ט  ג
ר טאן גי« עס קאן דערפאר דענטסטע. ע  ׳ױגז

טיגער, ײמ׳/ אײער וינ ר ^ערעכטיגק ח  יי
ן1 פאילאנגט  אוסםעגליכעס. עטװאס אונז ו

 *טי• 9 ד9נ פיצואװארטען אײד ראשעז םיר
 גיסעל 9 װערען װע« זאד די ביז צײט, קעל

 ערות9וז די ש9 ויינען דערװייל א^ער קלארער.
ען, ®יז צ עדגו ס ױי פ און ג  ׳יאדען, קײן פון ני
מיר מיר, טוען דאפ .5 ש״:ש. איחר וױ

 יענעמס אין פארזעצען צו אימער יןןY באסיחעז
 ואר• מיר אז אײך, ערקלערען מיר ,און לאגע

ר, יצשעחען «  ע•9״באל זאגענאנטע פילע װי בז
 אין קעמוער איצשיגע די לוןודדם װיקעס׳/
 דאך אבער חאנדלען. אזוי מוזען רוסלאנד

 איז גע9ל די אז זעחן, צו גיש אזנז עס ׳טטערט
ײגען מיר .0 פאי׳נע. א ן9 ז י  גענוג אלט ו

ען צו ניש ע לו  אוגזער ■לאטקעס. אלערלײ ;
 ׳זעחט פאקשען. אויף גע׳טשיצש איז פזשעלונג

ד װעמעס פאר מעגפוען, דאזיגע די װאס בו  נ
 זיזערע אין יאש׳נזקען אן, זיך :עמש איחר

 #פאר׳»טעחן װעט איחד און ריג^טאק־נלזטיאך,
ײ האט קײנער אז ט ז  פאדלוימדען נאדאיפט :י

או:ז. פאי

Y. .ניט דארפט איחר — אפטראװסקי 
 טיײד־ א איז צײטוגג אונזער פארגעסעה-אז

 פיל אפגעבען גיט ראנען מיר און צ״טונ;,
 אײגענטליד זײגען װעלנע ?אכען, פאר פלאץ

 מיר טעטיגקײט. אוגזער אויסער אינ;א:צען
 פארעפעגט־ *וגעשיקטע איצש ביז דאס חאנען
 אינער־ גיט. טיר קאגען מער א:ער לינט,

 נ-9ג איז ליפלעט צוגעפזיקטער דער איז חויפט
 איז עס כיױאקטער. פאלעמי׳צעז א פון צען
 עס אויב פראגע׳ גרייסע א אל״ן אוגז בײ גאך
ײ די זײן איצש ?אן  -9 י צ א ס 9 ®ון רי

 ■אלעס־ אויב סאלעסםעא. ע tr ז ט ס י ל
 מענ׳טען װאו לאנד, 9 װעיען ?אנעז ז^ל טינא

 וױ איחי, אין מוז לענען, אמאל ?אנען זאלעז
 אז װערעז ארווײנגעלײגט זי״ דונש אונז

ט89ק אומגעחײערער  זאל קחל װי און ל.9י
 דוידעײאויפ־ די ואד ענצוזיאסטיאז גיט^זײן

 קויס אנעי מיר ־אנען ארץ־י׳צראל׳ פון לענוגי•
 בײ• נד9«ט אין זײן עס זאל עי אז גלויבעז,

ט9ק נויטיגען דעם אש צוטראגען , ל.9ני ״ן  נ
 #קוםןן װעט עי־ אוינ קומען׳ מוזעז װעט דער
 איג־ וועלען זועלנע מעג׳יען, ןיײואטע פון

 זעלבער דער םיט לען9־אויט זײעיע װעסצען
 צר ליסטען,9»יש9ק נדערע9 לע9 װי בזינט9

 אוט^טענדען זעלבע9 אונטער ײאפיש. מאגעז
 איצט ניט מעגליכ״ײם קײן גאר מיי זעחז
 דאס י^לעסםיגא. סאציאליסשי^ער 9 ®א״
 זיך ןבעד װעלען מיר טײגונג״ אונזער איז
 דא־ ר> ז9 נאאזטעחן׳ ידן פאר׳עק״״-׳ען, ;יט

 םעג־ ריבטיגע. אײנציגע די איז מײנוגג זיכע
 א״עד י9פ זאגעז צר ײאם 9י איז עס ?9 ליד,

 ״גע״ די דאס ׳איז פונקט דעי אבער םײנוגג׳
 נים איז טדײד־צײטונג, 9 אלס רעבטיגקײט׳/

 •11 װעגען דיסקוסיע. אזא פאר ץ9■ל דעי
קען  אזיןרון•, קודצען 9 19 *ר״בש ביכער, יי

 װ״ך זאיעפענטליכען. אידפ װעלען םיד אזן
 ווענ״ ציישונג, אוגזעד פדן צו«יקען דאש געז

 װעם י7 .ד ע ד ? ד ע : ע מ צום זיך דעט
ד פאיגעניגעז מיט געדויס די irP’TT* ײי 9) 1 •Ml• ,ו ,!•* **I

0 %
עען מי- — קלאוקדאכער.  אופן נע-ם זי

 ס9װ א^דעידאז׳ ד#י ז9 םײגונג, דעי פ-*ז גיט
 *רײ• די״ נאװיריגען געגען געאזטיטט =9“

 ׳ז9ןױיצם און אימשטיין *ו #שאדש״ וו חײם
 ^רצו איו .״אםגאסאדארס^ די^צױניסשי׳נע

 •59 פון געפימל ojn «ון רזנן9געיי געשרינזגז
ח עס. לייקזנג■ אלײן עו םיסעםיייזם. י

יז t עדקלזנדוג^ 1י f זני • י IWW «יג ג§יי מי

j »9 צראלןר• #איון««י»ן i n  fi9i 4lit ti 
 לוונ-און-לן״ # Ijfiijriif אימ• װקי װןרוי

י  ילפ11 וויאר Y9 |1א . ?Yfj ד^ר ױיןי ת
ijf»n« ivbmi ײד יי« «ויוז ®ייוונו׳  *9Y י

pfj, מין דער אז f »•« ןלדעי j | i  •*jnw jfJ 
^ ן1א עחרליף י פ ו ג ד י ן  HI נאאדד דער |1» ו

 װעויו my# ױנלאו ♦•M1 לנער91ו ןלדערמען,
PWM1 ••און ^1יייני ŷ y ר װי ׳«צ#ײצ  מ

 •9J זעחי ג^חןגדעל■ ת#» געעעי, אותציוןד
 |jfi ײ•T1911■ 11 חייאלןר**״•, און ריי•

עז. n וון װעלנןר אירגענד מ מי ל  װאפ י
 זײנען ײאס •יין ,M»;-*19»׳ חן* איעיפטיין

 װיסענ׳יאפט? דער פאי• •ארךינספען זײנע
 די װוופ גלױב^ן, וײ ׳ניש מעתי דאף

 די P* ילוידערען רעיןי־פעלס
ס אין זיינען װעלגע און דן מ  אווי •ונלןט ע

 דאד y«9 אלדערסען/ אונזעיע װי אוסװיסענה
 ״ודײזזי>« דער פון באוױליגונ; n *ןלגליד

 #סעחר ויט נןאדד מין אזא פון ׳ישאד■״ וון
 װעלנע *עדעמאגיע, ױסשע און גאדיייע א וױ

ד װעניג גאגץ פאי־ייאוען קען  אי• אונזער ננו
 דע«• צוליב ?י9* או| געלערפען, די«ען
װ זעלנען װ  װע״ געחאש גאדניט מ»ו חאנען ;

 *ו װ״ל ״גערעגטיג^יט׳/ דער אין דעס נען
 א אויך סיר בען9ח אמת, דעפ אײך זאגען
ען ;אגץ  שײנ׳ס9אײג װעגען נאגריןי קנןו

 װעלנע אינער רעלאייװיפי/ װעגען פעאריע
 סי• עס ׳ירײגען ז^דנאליסשען אונזעדע אלע
 עפעס װןלפען די װי אזוי גלאטק״ט, אזא

 סי״ ?וועד אנבאטײעפט װאס יאר׳ישאנען.
אונג חגי פיר געלש ׳יאפען צו סיע  אויונוי
 װירקליד גאי טיר חאבען פאלעסטיג^ פון
 דעם, איגער מײגוגג פעסטגע^טעי״טע קײן גיט
ליז דאזיגער דזןר וױי* װ«  אויןי r*93 ,W י

 פראגע, איד״פע די לייזען ׳איז ניט װיפיל
 װאס געחאט :יט מיר חאגען דערפאר *9 ײיז
 נומער לעצטען אין ;עס» די װעגען יאגען ײ

 דעם איז זןגען גאדגיי•* אויף קעגען און
ן עם פארלאנגט איחר 9נאצ גומעו, ו  4אוגז ו

ט. ױנגער ע א  קןןן ניש אדעד יע, — י
 ליועגען סזד װען כל, קודס אבער יאעזיע׳
 בינעח• ׳»עחן9פאי עס םיר װילען עטװאס,

 װאס װיסען׳ ויילען מיד ׳וכל. םיט׳ן סען
< זינגעד דער ׳•רײבער, דעד  אייערע פון װ

 אויס״ גיש דאס םיר ?עגען געדינפע עטלינע
 סא• די אט ניט באפרידיגט ייחר געויגען»

 זאל לעזעד דער אז פאדערוגג, ערפזטע םע
 עס איחם. •ון װילט איחר װאס ׳וױםען
 װארט, א צו װאדט א די1י זזב נימ ייד קלעוש
עי װי •וגקט ײנ  חיץ, פון ;ערעדט װאלט י

 לר װאס ׳ניט ילײן װײ• קראנקער דער װען
 זןל עס װער געדיכט?, אזעלנע פאר רעדט.

ן ניט ״  י*יץ אײן מיר חאנען דינשע^ דער ז
װײסם־באסרןעט. דעס —

 אביסעלע קלינגען מע; עש — װאאאף, מ.
עי אויוןורסי׳צ,  #אונז פדעגט איחד װי אזוי אנ

ט אז זאגען, אײך מיר טווען עי לוי  מײ• אונו
 םי• פיל א *טאלעריגין״ ליםוד דער איז גונג,

מוד דער װי 4עגין *מעדערער אין פעדער  לי
מוד דזך איו װאש קלאסענקאמף.  פון לי

 לע• טעגליכער דער װאם דאס קלאשעגקאמןי?
 אײ• און ׳טדיט און יטריט אויןי בדײג;ם נען
ײן גיט דאדן״ נעד  געלערטעי, קײן וױד?ליך ז
טיגקײט די באנעחמען *ו אוס  דעם. *ון רינ

ן9 איז דאס — טאלעראנץ ׳איחר זעחט י  9 י
אי ע:יז» א״דעלעיעד פיל פיל,  װאס ׳9מענ 9 נ

ױפ׳ן בליק בד״שען גאנץ א װירקליד ש9ח  א
 יעדער צו אז װײס װעלבעײ מענ׳• א לעבען,
ען פראגע ײנ א ז  ׳9םעג א ;זײשען צװײ י

ד חאט װעלכער ײ• זי  דעם צו אייויוגעאדג
 װאש דעגקעי•, זעלנסט^טעגדוגען א פון ;דאד

ע גיט נעחמש ײ:  גלוי• חײלען אויןי אידעען ז
 אדער דעם פון דבי, יע:עם אדעי דעם פון :ען

כא־ אמת ?״ן קען דער עדיטאריעל, יענעם
 א״• אז #טעחן9פאי קען אזא ל^ראנט.

 ׳זײגצ װי םײנדנג, אגדער אן חאבען קען נער
 יאדי קײן פאדרעטעד, קײן זײן גיש יאד אין

דז׳ ג ײייד יי׳ז לי י װי• אבער, נאד. קײן :
 זי• און ? מעג׳יען אזעלכע מיר נען9ח פיל
/ ען9צװי גאר  ■יעטעגזיע א נען9ח װעלנע ד
ײן צו  די װעניגע. גא:ץ געבילדעטע? ז

ז פון מײסשע נ  זײעיע אין :אך טעקען9 יו
 יוגענד פייחסטער דעד פון אײנ;עזא»שע

 גזך אלס נאטראכםען זײ און ילען,1ראורט9§
 יעדען אויקורסות ׳יעדלינע און פעחרלינע

 אדאל ז״ערעז. *ו לחיפוך איז װאס געדא:?,
 דעס «ו רפואח אלס או געגלויבט, מיר תאנען

טיג בלויז איז  ‘9פ וון פרעדיגען דאש נוי
 האש אנער עדואח-ונג ביטע־ע די לעיאגץ.

 דיזעלנע :יט. חעלפט דאס אז געלעדןנפ״ או;ז
 איז ארויס דאך ען װייז ■יעדי;ער שאלעיאנץ

 אײנעי אנגעריחדם װערש עם װען פאל, דעס
 אינ־ געפעחדלינסשע די געשפזקעס זײערע פון

 רפ:אח אײגציגע די דערואײ, טאלעראנץ.
ל ױן :דײטעדע םעחד א אלץ איז דעדצו ן  *י

 חי א װאש אנעמ פאל דעם בילדרכג״ דע
 דאש וןארס, די אין זיך יסטיוען ס9ל דעיכאנש,

 — װאש;״עז9 א »לאץ דעם »טד?טען9 נים
ם אין טאלעיא;ץ מיט טאן *ו ניש ט9ײ לאס  מ
 אײ דאש עיקלעדט. עס זזאנזן סיד װי זין,

מ, וט׳ע9■ קיי  אונערצויגענרןײש, גיןנ
 אלגעמײנעם או»ער פון א»?לא;ג דעד איז

 דער ני*« באוש עס װעי ׳אז כאש״לאפ״לעבען^
ױ ענמרונג גלוגדלינע די גןי• :י*. חןם  י

ל די *ו סוף 9 נען9ם װע* לעבען אונזעך  ח
?גיי ותלזגז Divmoia גיןנקײפ, ויגזן

a' • '״־ י;

אפג ױי ^שטײנ א nm חא ו ל ן ארױסגעי י

ט ס־ו (יאיוס  )10 זיי
י1 »ט נעחוקט נעשוקט, ריננעל ועם  1»י ני

ע• 1 «רײ|. ןןערט ו
*נ אײן טזן ר »יד ה ly יי c r o v i 

». * ס-ט ד ײ «n » ס r םײחןל, r״ c 
jnyuw ,װ*ס ■»ט¥רטי«ר »r צ־ ״י  *IV י

ט <ינ «  i»־ *יװעק )•ר־ט^ייט oy־מ*דyנ
ט וער ריי .u?y» רyנ

oyjy- ױ ניו ױמנט  invi געװ^ י
סיעז ם^־נ־ט^־ט, ד יייו טרײכג^ו  m ז׳

i «אר m v ,״* װײןty p :i^ y j "ow es, 
 t'H ,wot> nyn •ווי ח^ט ה*רץ Pgi און

 בייניונט ovmv ניז ג«מ|.» סריונק אזוי
 וױסע;• גיט ,iy»wy: איחר מיט יי*ר 1ני

 ;»yo yיypטונ די װאוחין. «לײן ריג
 הא־ ivdv) nytngp דוחינ״ |yay?yj »יז
 u״nny;njyj״vt׳ און |W’iie׳y< נען

 *ײ• y*לט yin'H פון m׳»yo חרטyvרyד
 *דטיט׳ט־ • «װײ יוונז |y״:t סען.

yo’ny«« ,yp| ײון yjBg׳iyD'>B, 
lyonyag •lŷ ipya און ,lyD’pyyjpg 

t o די »׳[ pypy< <״|p k פיט m;״iy
tד «ום ״  tynyp רyײנH .)y»»:yj װ»ס׳

iy*.yijg זיר •y;jg •gp  o n  ,o w m 
ט”<yג זיך »ון ׳«ט»«רט lyegPe...׳ ג
 *yj»g ,igova nyo•* g pgn איר
ו ׳}וט¥יט י : jgDyj ז«ג g און ז

m  t h — ד. *ו טרױף ״ א
T; p’ly. יויחר אין *רויו• םיר ty״ o ’V 
ט יוזוי ניט ײכ  יווים׳ן .ivisipy»g oy איז י

lyuopyr ׳piyott, «׳iy ro ׳yonp ,ypgca 
 nyogB! מײן ,uni — אינװ^ג און

ז ^yooiyc ?ײן ניט« י ו י iy נ ’B g oysy• 
J’P'py אין ילייר typ>«B, זוי און«* o>*p, 

 ogn רחמנות א אוםט... «זוי ארים, אזוי
 ארימ¥ר, ח«ר אױןי iyouyj» םיר

nyoPyjgwHD .חןיז ר ם״  האב אי
ipy; ,iyouyw־w זי i׳oe נ אוןy,חא<זט 
P׳yp זי און !.1נע?וװ*ח ogn ט זיר  ני

ט nyBg האם נןװ¥רט. ני *ו  ojgiyj, נ
טטיי, אויםנ¥ה¥רט םיך . ׳ . נ. טי ל ני ״נ  ני
 זי ,og« : lyogYmB Dgד האט םיר

ט  תymiro א װי און !ניט מיר נלױנ
c האב באםאלען, טיך װאיט g i ^ נ נ  רי
 •Vi און igoy»g איחר )ןyנוםyמyארונט
ט: ;* ז
װייג, טײן זײז oov\i ,deny) נו, —

 חאכען. חתונח דיר סיט װעל איר
 רyאנד *ן רgנ איז Pyטײד ד«ס אז ־

lyignyj v im• ט, האט ד ל ע או ^ סנ ױ  א
טיינט,6אוי חאט אנים איחר  <יכט א וױ נ¥׳

*yד װאלט הימ¥ל םון o: רו̂י n n y, אזוי 
 חן.ytyגDאוי זי האט ח״<ינ אזױ רית,

B: ס ריינ?ײט, D'ypy״ ¥׳ ^ נ י  חײ<יג- םי
ט ״ ר זי האם c:yn די !?  נעקו״״ים םי

ײן האט Dg» חונט, רy”טר א װי יייז  ז
 צוריק און |y־r»?iwc חאטyנ כעל־הב״ת

ט אזױ נעשו;ען, ע ^ נעלאםטש¥ט... אוז נ
iy א־ן i אנ סריח ר איר ה  אויםנ¥* זי
טgװyג און הויכעז  זי זזאט ,jnyjpyvid י

ר ט מי  .iyoy טוז אץ־ «.tgpyjpy»» ני
ו האב נו,  •Vi מיר האט ױ .tyoyayj אי

 -y: בץ אץ־ נוט׳ — טעאט¥ר אין נוטעו
 *ו ארויפגעהן <go אײז נאר ב»:נען.

ו חאב א־הר ט אי װײם, איר געװאלט. ני

fyuyi l>»5yi ig ני( ו י i .׳טיגור״
י ;M ,yuypy cgn M'1ן  yodi״
f i r m ס*ר ה»ט dpipyjjg י»זײ vnno, 

ogi ר-גג^ר igdyjo’id און : djgtyj
אוןי א*ו — ״ cy ד ט. י ;

ו י ו איחר oy Bgn א י ^ d א 'g n y j
iytg?, נgאיז ר lyoPMuyiOMM ypyvc 

 nyn Mb ,Bidr• טזוי dpi? ,t ׳ר*ר אר8
iy רטgװ איר «ו| ײעי• יייז טיי i ig i 

®”yi ײאלנ א ׳ ig; ,;ypyayjpyvg |ysyp 
ogn iyoy>g זיד איו oPn’eya ,׳סדדיג 

c *nn״y ŷj׳py»n o, חאב איף !ניין 
oy ?ײדי* jydi נ־ן און yiiya) אזױ 
W׳T>p ,ײױ אז דאט׳ט g Bgn| דײן;אנ״ 

iyv נניח tVT'ia v i 'v i  ogi ivivpow
סאמעסען.

 ;״g nin זyױyג ngj טיר איו iyn׳»
אט^ט פון חיינ.  רי;;¥ל םgד איז |g ד

ivjjbw ״ אײן פון»iv Mn דyר y^g• 
: רער,  iviiv) (BJgidyi oy, האט y^׳

;n yo״nv א  אל־ז oy pgn איך און ny;’״
lyoipgp P’Mv.

מייחןל א |yryj !זאו y;ngd א און
Bg» איך g< Bgn ׳ ני^װאלט׳vi pigBB• 

 sgn ,pyj:n ד^ס חסלנמן זסול וי װאלט
 א־הר טיט oPguya און ogny; <יג וי

 nypg iypgn חנר>ם you ,|yagn וזתונח
ogi איחר נײ ײננ^ל jnytyj, ולאכט» 
־ . i ujgtyj און זיו

— yר dgn אויד אייר ׳*ױן typyjyj 
רינגמ<״. דאס

 ר״yאונט םyד ;yr;yd וחיסע' ײאס און
«PB<׳gfi iy׳»niv ׳*ייד ”y c און ״ PP'^y 

״  מאל סgד אויר אז נט,”טyנ iypgn ו
ym א אױוי ש«'ל א װי w ניט איז p 

 .dPnyviyT אאץ איחר די lyngn וױיט,
 און נעגעב^ן pntv חיילינ טיר By ogn וי

: oppnyjBg שארף םיר
•gn ניט סוװ״ אייר מיט װיל איו —

טאן... iv בען
e ז¥חפטו, v n, י ניו איזgרp, איך טו 

oy נינ אץ־ ניט. :ץר p iv oy:  ניט oy״
pynv. 1ני gגyנעוואױנס אזױ ר« <-yi 
 nyo. גיט רgנ ov pjynya'T• אז טיט,
.oy איך (g*io og נאר

 א איד גיב נאכט nyT אויף זyכטyנ
gD’j  ,pip אן שאד, א מטײז. רער P»Bg, 
v םיל אווי געװארםען m v ,נו, ?אלירען 

 אריינזעצען jytgp אין Pyn פארפאל¥ן,
מטײנחנ?. nyu* אן

 אױןי רyב”װ דא רyנg ngT זײנעז
 <'y3 yj״D ניי אזױ איר זיץ ווערט• דער

 אז ,ovd'o די תטyרזyד חױז, אין בתים
א זי מאכט ניט*, איז דאס

:נעשריי
 פארלארען ראט א־חר !סיםט¥ר —

I טיינד¥<8׳ דאם
g’ —, איף ענטסער — װיים איך 

 vivm• װאם םאר ניט אלײן וױיס און
yp| — מײן םון ם׳איז yorMu voeny.״

 און iyiKiiy: כלאם איז y;yi^ די
:אחיםנ^שטאמעלט ׳עט*ל

װײס?... װער םירן... ׳עלעכט¥ר א —
 נע• אװדאי איז זי ״.iVd’nBg זאל נאט

ty^gor...
 איז איה פרוטעד א מיסטער, מ״|

 מיט און אויפנע־טזינעז אױפגע׳»סמנג¥ן,
:אױסגעטרי^ כעם

» _______________________י

— lo c n y l’iPB ogn, ^נאריש y r g• 
vi, איז א lypgcysB’n g, א*ז

35 לאהאל ױניאו פרקסמרם ססױרס און הלאוס
ט מ ו ן ק ע ר ע ײ ם פ ע ד

מאיז ערשטעז
א מים מאי ערשטען דעם פײעחןן צו באשלאםען האט יאקאל אונזעד

באלל און קאנצערט
פעלעם װץ פארה אױ

פארק םענטראל דעם אנטקעגען סטריט, טע110 װעםט 3

ע ד נ ע ג ל א ן ם ע ט נ א ל א ען ט ל ע ל װ ײ ט נ ן א ע מ ע :נ
 עװענױ טע2 פון גאלדענבערג סעםועל ארםיםט באריחםטער דער )1

םארלעזען. און דעקלאםירען וועט טעאםער,
 און אידישע זינגען װעט םאפראנא, כאװאוםטע די שרײנער, םים )2

לידער. פאלקס רוםישע
 וױאליניםמ, טאלאנםפאלער נײער בעריחםטער א גאלדבערנ, אײכ )3

זאכען. װאונדערליכע שפילען װעם
באל. צדם שפילען און םעלעקשאנס גוטע געבען װעם כענד שילער׳ם )4

וראך. נע־שטע אדװערטײזען םיר װעלען רעתערם
בא־ און קומט — פרײ. םיקעטם 2 צו כארעכטינם איז םעםכער יעדער

. . טיקעטס. םים זיך זארגט
װ טי קו ע ז ק ד ע ר א א ל ב א ק א ! 35 ל

. ש ז , ד װ א ל ס ע ר םענעדזשער. ב

t איחר ניי v r g c r y i  ngj...
T צולאנט. זיר Bgn איר o  osjyp 

i g i, ט גלױנ איך  נארי׳»* yלכyאז אין ני
נ נאר ;.yD?״ מי  טאר• גלויב חיינט, ג
yj| — די y ro jy j ט אנ : t h  Pgn ניט 
ט איין פון [,vivrvi אויף ן.״ycgיB,yנ  ױי

ײט¥ר רyד אױו״  און lyyigiiya זיר »ו
אס ט׳ן כילד yvנאנ ו  טויט Bר'yטyם טי
ogn ד ניט נאר באװ־זע;, ט״ר זיףyם רy־ 

ig איז רyט j ,oy ,*םיינ זy^y, טײ• טיין 
;...yרבg»ט,נע א*ז yלy;ײפ נ’ל ע*,

סנוחו^ ?ײן ני« איר agn אזױ און
ר g i< אי g״ )i ו זיר, סין י נ א י מ », ו  ני

igp ogn  ig j ר ר |,yB>vn סיר אי not אי
gנyר ngi װי B״ypya םױט, יליגט ogi 
b׳;o ,דאר;y״^ Dga אין n׳<gt I )yo 

oy טאt yp| ױ ״  םייגעצ¥ ypgd vh 1 אז
)I ogi tyaiguvy

igeypyo 2441 גרעמערסי

י ע ד ד9ל ר א ס נ ע ר  פ
ט 42 ס ע23 אי ט. ט ױ ׳ס ק נ ר א י

אויסצאלען אויו»
 םאל ערשטע ־אס
יארס נױ אץ נאר

ץ ר א ש * ר א » k נ b־ k ר ע צ ר ט ש ״ נ ו

געגעבען װערען

 פון ותןוײ־ו אלע
עליכם שלום

 גע־ םראכטפול און געדרוקט שעחן בענדער, 20 פון סעט גאנצער א
װערט אויכען, פון גאלד־שניט םיט כונדען

פױי אױיננעשיסס גליל
ר ע : ד ז ' י י  ײערק עאיכם׳ס שאום סעט דעם םאר y«i■ דער£

 האםאאאנ דערועצכער איז אפצ^צאהלען אױוי
בעג• 20 די םאר געלד. באארעס פאר װאס פרײז
 סע־ ם׳קויפט װי וועניגער $1.50( $53.50 דער

קעש). םאר ריעסװײן
ר : ד ן ע ג נ ו ל ה א  םאלגענדען אויף געטאכט װערען צאהלונגען דיצ

 אין באלאנס דעם באשטעאען. בײם $3.50 :אוםן
חודש. א דאלאר 5 צו — צײט חדשים צעהן

ט ל ע ט ש א קײן צו. Yאונ שיר,ט און קוםאן דעם אויס םיאט וײרעקט״. ב
אונ^■ שיקען. ניט דעם מיט איהר דארםט נעאד

ערש־ די נעמען וכע̂זYבא אײר װעט פארטרעטער
 ה*ט װאך א םון מישך אין און אײנצאהאונג טע

ביכער. אאע ױך בײ איהר
ם לו ם ש כ לי ר. ע אנ SHOLOH mm DISTRIBUTINC CORPORATIONפ

81 UNION BQUAUK, NEW YORK

:םרײנט געערטע
 װערק, עליכם׳ס יטלום סעט א מיר שיקט און פרײנדליך אזוי זײט

אויסצאהלונגען. אויף פראנט־אויםנאבע

----------------------------------------------נאפ
----------------------------------------- אפארטםענט

סיפמעם קלאױנג אמאלגאמײטעד
ע א װ טי א ר ע פ א א ג ק נ ו מ ע נ ר ע ט נ ו א

די פון געםיהרט

יארה נױ אץ ארנײטער ׳ולױער
%

ארכײטער! די פון דירעקט קויםט
!שאם״ .אפען דעם כאקעםפען העלםט

ס און סוםס ס או ס עו װ א
 םון »רדער צו און פארטיגע

װאארעם װאלענע בעםטע די

$32 TO $50
 אפ שאפם סלײז קאאפעראטיװער דער

פראפיטען. און אויםנאבען ניט־נויטיגע

ײםעד טאלנאם דינג א א ל םיססעם ס
827 , ױי ו ד תו ר ב ע ט ױי ו י ר ו » י * f

- J יי *

יל:.-,,•



f  + mam ״ ־־* W a a  am f ־ ־ * ן*  ■w ־• * *Xiliki•. ..1» i il JL i

.9 לאקאל ױניאן׳ פינישערם קלאןק

ט ױ ם ל ע ס ד לו ש א ר םון ב ע װ ד טי קו ע קז  ע

ד ר א א ז ב ר טו ע ד ע ר י ע ב מ ע ל םון מ א לן א ו ל ע ב א  ה
ץ אן זי ך ױני ם בו ן א ע ט ס ג י נ ױי ױי ו ל צו א  דריי־ אין מ

ן ע ט א נ א ט מ פ מ ע ט ס ע ן בי־־ם ג א ש ק ע . ס ג נ י ט מי

 אױסבײטען ביים װעלען װעלכע יעניגע די
 גע־ ביכלעד דיערע האבעז ניט ביכלאך די

 פאראנט* צו װערען גערוםען װעלען םטעמפט
 ניט םאר װערען באשטראםט און װארטליכקײט

ױני־אן. דער פון באשלוס דעם אױסםאלגען

9 לאקאל נאאוד עהזעקוםיװ
ר א ד י ו . ,ן י p ר א ס אי ר ע ש ז ד ע נ ע ט

S

3793 אוסשארד םעלעפאו
 דילער אײער אויב דבמח״נ. רב יםה אלחנן ר׳ הג׳ הרב פון השגחח די אונטעד

םרײ. ביידע דעליװערעז םיראייך װעלעז דעליװערעז, נים אײך וױי
Harlem Branch:—300 East 102nd Street, Mr. A. L. Streit 
Brownsville Branch:—122 Osborn Street, Mr. W. Axelrod

ס ז ע ר אי א ט ג י ט נ כ ן ן ל ץ w ש  ד
ר א ע ל ד ע נ ד ז צ ע מ ג ד נ נ י ד  ו

. ן ע ט ײ צ

 װען צייטען, נציוען אנ**ל דיגעז עס
 פאײ נעבאןי דןי וז*ט כיצח-פעדרער א

 געבױוען איז ער װאס טעג די שאלטען
 אט*י האט איעעו וױ אדער צעווארען,

צו -עולם, *של ״רבונו :אױסגצשריען
 םון ארויםוענוטען אידען די האפטו װ*ס

 א דין צו עמער דאןי איז עש רצוים?
 ב״ ארבייטען צו וױ מצדד§עדיער,

ד ן ח׳ ע ר  גצװען אלו אבעד איז דאס י
 וז*ט טצדדםעדאער א װען אטאל, *ט*ל.

 איעײײ •עקלאך צעהן שיע*ען געדארפט
 עס ה*ט זי ניז ?אסטיפערקע, א צו טצות

 צױ װערען םילעגען כצות די צוגעגוטען.
 איז סוף דער און צוברעיןעלט און בראכען
 ארוד פלע;ט קאסטיטעריןע די אז געװען,

 פרא״ גאנצען דעם געיד די פון טעררײסען
באצ*היען. ניט אינגאנצען אפט און פיט

ט גאד סצדדפעדיזער איז חייגט  ד
 :איהם צו זאגט פרױ די שלעכט.
םון ניצח װיייל און סײכי#ן מיר כרײנגט

 םצווו/ איע םון קרוין די סינסינעכױ,
 שעהן, כיצות, די ברייגגט פעדלער דער

 םריש דורכגעבאקען, גום קרוכלע, גאנץ,
 צױ איז קאסםימערקע די געשמאק. און

 גרױס האם פצודפעדלער דער און םרידען
םארגעניגען.

 ווײער געגעכעז pnr איהר האט ׳אגב
> מצה־פעדילער אײער צו ארדער

!•רעסערס סקױרם
 •רעסער, סקוירט א גריילןי, םיקס
 דער אין ערגיץ געארבײט ח#ם וזעלכער

 סטריט, סע25 וועסט מון :^כבאר׳טאפט
יאגואד, »עז24 דעם געאזםאײבען איז

1920.
 װעלנער גרי■?*, דזו. זוחן. ?יין
 סטדיט, !טע3 איסט 214 אין װ«ןחנט

 &»ר- «טפרק זעחר איו ׳יוימאן, ?ן» קעי•
 זיזן װאו דער;עחן *ו איגםערעסירט

ײן ■»ד ;עארבײט חאט »^טער  מוים. ז
 טדבח גרויסע » טאז איחם װעט איחר
 אי^פרמירען איחם װעט אימינער אויב

דעם. װעגען

מײסעג ועפערן
»יז

װייי
ט ר ע ט װ נ ע ר ע ל ע ט ג ק ױ ט  ס

. ל ח ױ ױ ד נ י א
שטונדען, נאכט און כײטאג

ז *ון מעטאדע אונוער מ עי ז י י  ®•עייצל י
װאױ ®ון לײן דער ,פאי צוגעואכט

ס, סיסעס,  און •׳•יידלעופ דז׳נוגיי־
גאי־מענצס. אינזאנטס

ט איחר אײדער אונז זעהט :« » מ
םיסטייק.

ג נ י ד ע ש לי ז ד ע ל א ן ק • פו י ד ע  ד
ג נ י ן נ ח או ע ט ע ג. « נ קי ײ מ

לדי;;. דעז״גער «ריו?#יןעל ני

דירעיוטוור. ראזעגפעלד, י■ •רא».
יארק. נױ סט״ טע14 איםט 222

ןװע.) פע3 און טע2 (צװיייען

.5817 נ»707ײוו8ס :פעלעפןן

ט פ ד ־ רן ח ל ם לי ש ס ד א

 םהעע האלאםכיא
פשאי צװעפאטשני

סחימ דלי װהײס

נעקער ל. כארנעם
םישען88 אוו אפםאטמםריםם

100 L«nox Artnu• 
Prospect Av•  ̂ Bronx

218 Cut Broadway
1708 Pitkin Av«w Brooklyn

^JJL. 1"^ ״יי

6סאדאן לואיס דר.

זעחר װערען סלײדןר פחיען פאר דעזיעערס
!פערלאננם פיקל

ט כ ײ ן צו ל ע נ ר ע ן ל ל או ע י  פ
ד ל ע עז צז ג נ ע די ר א !ם
מו <ײט< הונדערטע א  אוים־ ׳*ייז ח
r אונזער געצעדענט v t o n יע*ם און 

לד.91 פיעצ «יי םערדיענעז ׳
ט ט ה ע e נ r a ם א ר קו

— די אין —

9tPD מיטשעל
 םיםעס פרױעז, פאר דעזײנימ אין
 קורס א קלײחןר. jntnjnrp און
 כאל־ v םיינט סקוחל טיטעעל אץ

 נע־ נרױםע און •אזישאן דיגע
חאלם.

 נארםענם אװ םתוצ סיטמיצ רי
 גריידמנ םייאינ^ nvov■ תזײגמנ,

 טליימד. פרייעז פאר םיםינג און
 דעם םיט יאהר 60 אינער אםאבצירם

^ נראסגמן ם י ן

V"i .רעאלטאטען. כעסטע רעז■טעמא נעסטע סיסטעםען. נייע אידעען
| אונםערריכם אריװאם ^ א' די ADOmSPvn אח טאנ אי a

reu .מדיעוגמן
חנםאנםסרייאאן בויןל׳̂מ פדײ«ן א סאר אוסט אחט־ םעלעסאגירס מרייבם,

.rearאויסין פוצע און
פרייםאג- pm םיםװאך סאנמאג, :קלאסען אבענו

LL DESIGNING SCHOOL
NEW YOK K912-920 BROADWAY (Cor. 21 .t), W ₪ ₪

_ Pa«e, Stajresant 8383
Bottom Brmmek: 451 Wiakfaftoa Street, Dexter Baildlag

’im.

1(1
n  k כראנסס די אץ אינספיטוצימ נ»נה

 («װא• ריינער אי«וט איז נראנקס רי
jjn נעםט״ארנאכיזיר* רי פון יייינא מ־ט 
 גר״טער אין ס'נוןנץ־אי:סטיטו*י«ס טע
 נרענט־!! נראנקם די איו דאס יארק. גױ
is■ די סטײסס״. ױנייטעד אװ ״נאנק די 

ו געש־נט נאנ? י חו אין ז ־ א״גןגער אי  ניי
 •91 אױסג׳ננױט ס»ע«י«< איז װאס ריננ,

 נוצװארד סייימרן קאמער אויפ׳ן מארען
דינג די סטריט. סריראן און  •yi איז גיי

 דער אין װ<ווט צע«טע ראם צױט נױם
 די שאר *יחרוננ א איז און א-־נ־טעקט־ר,

• גדאנקס.
דאנטאנ, נעעפענט זיף חאט נאנק רי

 אין אזיינער 8 און )מ«רץ םען28 רעם
 חוגדערטע חןונען טאנ, יענעם פריוו דער

 אוים«ועפענען ליין אין נעװארט ן
 םענ־ די tie פיעיע און נ״נס״אהאונםס,

 אחאונט דיער אז נעװאלט, חאנען שןן
 רעד סיעיע די .1 נוסער דעם האבען זא<

-vt,] אטעד זיינען נעװארט, חאבען װאם 
 עיוס״ *ןוחי נרויסער א םון ;עװארען דעם

 אין הוי«ט־נא;ק דער פון וערט־תױירסס,
 און סט., טער32 און עװענױ טעד5 וער
 דעצעד ״באנסען,1:,ברענט אנדערע די ם־ן
 חאררעם די און סט, ארט׳עארד און סי

 טע110 און עװעגױ טעדיסאן נרענטיט,
כטריט.

 אץ 9 טין א&ען איז באניו די נאטיט
ח וע־ מ  די האנען ב״נאנט, 8 ביז ו

 י18נ ארנייטעז בי״בען נעםוזט יןיוױקם
 די »ופרידענ*ו׳;!טעצען אום טועטער,

 טןו; געקוטען זיינען װאם םענטען, פיעיע
 נאנק ניי־ערעסענטעד דער מים ניזנעם

נראנקס. די א־ן
 איע די זיך ;עפינען באנק דער אין

 טא• א lie חן*ארטמענטס פאר־טיירענע
 איז דארט :אנק־אינסטיטוציע. דערנער

 ביד פאר חןפארטמענט האמוירמעצ א דא
װעל■ :טיעעיו״אקאונטס פאר נעסצייט,

 אוהר 9 ביז פריה 8 טון אפען אין נער
 ספע*יעצ א דא דארט איז עם אנענד.

 וױיען װאס די, פאר עקאונט, אינטערעסט
 .“ט*ג רענענדיגען ״א פאר נעצד, ־פפא־ען

 סיט װערעןן געעפענט האן עקאונט דער
 עהא־ דיעזע און נעאד, םומע קצ״נער א

 אינ־ ■ראצענט 4 געזואהצם װערט אונטם
טערעסט.

 אױס• גרויסען א אייר האט באנק די
איז ײעצכער דעפארטםענט, צענד״פען

עי נאװאוסט אוין  אטעריקא, נאנץ אינ
 ארינער• װערט חןואיטמענט דעפ דװןי

 חיגע די פון דאיארס פ־צייגען נעיע־קט
 ױרא•. אין קהנים ייי׳נחן «װ Iטענ׳אע

 סא״ איו חויארטמענט דעם פיט *וזאמן
 װעינע ניורא, אינפארטיי׳**( אן ראנ<ז

ף גיט  װ««ן איינמצח״טען איע ייי
 ־א־עפס־קאר־ װעגען נקצר, אויסיעגדי׳אזן

 אינ• jrtjrn זאג«ן. אנדעחו י1נ« און טעו
 איגגאנ«ען \vivi9i װערט פארדא*יע

פרײ.
 א איז סט״טס ױנ״טעד אװ נאנק די

 סיס־ רעזערװ פערעראצ דעם טון רעטנער
 ױנ״טעל אװ נאנש ערמטע די װען טעם.

ו האט סטייטם  cpirt מ*ט :עעפענט וי
 *יריט, יאחר *װיי םים און זזריק, יאחר

 אויןי נאנק די געעפענט ז׳ןי ח*ט עס װען
 פאדרענען דער איז עיועניו, )טער3 דער
 דא• ”,(000,000 נעװען באנח דער טרן

״ איצטער, ;יאר  פון עשענוגנ דער נ
 םארסע״ דער איו נרענט׳פ, בראנקם דעם
 דס• 36,000,000 נאנח דער פון גען

ערשאצנ, ;עװארדיגעד איעא דאס יאר.
 איז כאנק דער פון פרעזידענט דער

 מארקוס, ס. דז׳ןוןוזעף באװאוםטער דער
 באג• זײנען נײנק די שון דירערט#רען די

 אין ניזגעסצ״ט ר״נסטע די פון און יוירען
יעטאדט•

 נראנהס די פון ביזנעםצייט םף א
 די סיט ביזנעם נעטאן פריהער האבעז

 ױגײטעד אװ נאנה דער פון נרענט׳פעם
 האגען אי«ט סאגחעטען. אין םטייטס

 זײ־ אויף זיןי, ניי באנק די טענ׳טען ריעזע
 װעיען זײ און טעריטאריע, אייגען ער

 אנרערע די אין פאוןוען פאריפפארען
 די פון ניזנעסצייט דיעזע פצע»עו.
 צאנג אייגענטליך, ׳}ווין, האנען בראנהם

 ױנײטעד אװ באנק די פארצאננט, >וריס
 די אין נרענטיפ א עשענען זאצ סטײטס
 ער־ ײאונמ זי^ר איז איאט און בראנהם,

 נראנהם די אין נאנפ די נעװארען. שייט
 און זײ שאר נו*ען נרויס שון זיין װעט
 די אין װאוינען װאס אידען, אצע שאר

 דער שון ברענט׳ש בראנפם דער נראנקס.
 געוױס װעט סטײטס ױנ״טעד אײ נאגפ

 הא־ 09 וױ ערשאינ, זעלכען דעם חאנען
 שון ברענטיטעס אגדערע איע ;עהאט נען
 סװארטאיען שאר׳שיידענע אין באנק דער
יארין. נױ שון

!אױפמערהזאם ?לאו«עו

דעתעםא
K

װערען נעשייערט װעם

נײסאנ אוחר 2 זונסאנ,
קלאםיגען ערשטען גראםארםיגען א םיט

ט ר ע צ נ א ק
הח m סאנהןפעז

עװענױ. טע8 און סטריט םע34

ט ר שי ז אנ ר ן א ע די פו ט ג י נ ײ א ר א ל פ א נ א ש ײ ק ױ ד ס ע ע ט י מ א ק
ן ם פו ל א ק א ן ו ל 3 או

סאנצהרטייססען:
ל ע ש י ט. - א ר ט ס א י פ ט ס י נ לי א ױי  ו

פ ן א ד א ר ג א נ י . — װ אן ט רי א ב

:רעדנער פעסס
ק ע ד א ל ט און װ ר ע ב א ר. ר ע נ ײ מ

 עדיו־ אויבענדערמאנטע די צר ווענדען *ו זיך פרײ. םיקעטס
קאמיטעם. קיישאנאל

ווערען. אנאנסירט װעט *ראגראם די

ה .6 ע ל ט א -מענעדךטער. ק

/?*
ט ה ע ך ג א ם נ ע ן ד ע צ נ א ם ג ל ײ :עו ן ז ע ה ע ז צו ג נ ר או א ן פ ע ל ױ ב
 וײן אין ה*ט מעימערעטײן ס. דר.
 סײד, איסט דער אױוי פראתטיח יאנגער

 םאד געמאכט יאחד, 20 אריבער איז װאס
 און געהט מען װאו אז נאמען, אזי דך
 רײדען נאר מען הערט מעןמטעחט װאו
 יצדען באהאנדיען מיר ברייען. זײנע פון

איעמען צו פאסען און םרײנײיר זעהר
________r יריײ מעסינע צו גלעזער ריכטינע די םיט
 פון נענעפיט דעם א״ך גיבען מיר װאו אפיס, אײנציגער אונזער איז דאס זען.

 אונזער אין נעטאן װעדט ארבליט איע סעטאדען, װיסעניעאםטריכע גײעסטע די
ט םאריירט איהר טאטעריארען. בעסטע די באדצען מיר יטאו, אײגענעם  ד

 זוד אװענדס. אוהר 9 כיו אסעז אונז. אױף זיך םאריאזט איהר װען צײט קײן
נעישיאסען. טאג
ר. , ם. ד ײן ט ש ל ע מ ר ע ד 392 מ נ ע ר ט. ג ר״ ר,אר. ס ל א פ א ױ ם ה נ ר א י

אײך. מיט אדװערטײזמעגט דיזען ברײנגט

םענטער העלטה .יוניאן
קאנית דענטאל

n •

אונ• איצט איז חאיניק דענטאיל דער דאס םאכען צו ב*האנט וױגיטען מיר
 פוםצעגי*הריגער א מיט דעגטיסט, א *רײם, מאקס דר. פון אויםזיכט די טער

 ב. ח. דר. עלליס* ב. לואיס דר. דא זײנען איהם מיט צוזאטען ערםאהרונג.
 סוע- און דענםיסטען גראדואירטע אײגיגע נ*ו און ע§שטיץ ל. דר. םילװער,

ציאאיסטען.
*

 נעטאכט װעדט סועציאיליטעט. אונזער ייז ברידזשעם״ ״רעםואװעבל
 םעהיג״ די םון אײנער ט^פעגתין, א. מר. םון לאבאראטאריע אײגצנער אוגתר אין

יארה. נױ אין דעגטאל־מעכאדקער סטע

ססריס sdu איסס »1 סענסער, העלםה יוניאן
כ״נאכט. 8 ביז שריה דער אץ 10 שון זונטאנ, הױן א טענל״ך, אשען

ױ ע ר, ה ע ד אנ ו . ו ן א מ ר ע ש ט

ם ײז אנ אםר ד אונזערע פ ע ײז ם ר ע װ &או

* .



ד ע ז נ ו ל א א נ א ש ע נ ר ע ט נ י ע א ג נ א
ט אג ל אי רן ® ,%3vטa o pץ ט  א

/ ׳ ט װ א ק

)1 דיט pc (׳צלוש
 “שי 31די/ די האט י־א־ועגא;, ויבטע- בען
 :♦עדיבא; l;»r» .pc בי*ל,, ^עי׳דכ״וון טע

nvny, פאי־יא;;ס ih ,ווינחשאנחשאן 
in) ױדאו די אױןי פאדעוט ריכטער דער 
 װארום ,4אפריי jwUi דעם עריןלערען *ו
iy ווינחשאדזשאן אזא פירניע דעי זאל 

ט  אערדעאגיד ד איןא, ארױסגעבען. ד
זין. סאדביערען איץ אין ראלטען שאנס

 #רבײםערשאסט אמערײןאנער די
**נטי-אמדזשאנקשאן א *ן שאמט

כאװענוגג.
 דער םון חאינסיל עקזעיןוטיװ דער

חאם ל״נאד אװ םעדער״שאן אטערײןאן

pנvרvג
p r צו שטעיונג א געדמען צורייז יײננ 
 פװאייע, *ערושאדדצאן *יצ&ינער דער
 לאנד. גאגצען איבער׳ן נושעװעט װאס
 נעײען איז עזיננעד4^״ ו*עדדצגט װען
 ! האט װא׳ציגגטאן, אץ ציריק װאו א ריט
 I פון אױפניעדחזאטח״ט די נעצױגען ע־

 j אינדדעאגין• דער אײף גועדעוײיעאן דע־
 נױ אין איצט בו״״יעװע׳ט װאס טנפה, שאן

 גארוע-ס סעטועל פרעדדעגט אין יארח,
 ספעציעל שבת יעצטען דעם װעגען איו

יארק. דו אץ נעיזיכ״̂ע
 נאנ״סעיס האט םריח דער pH ״••בת

 פרעדדענט טיט ין^נפערעניו א נעד׳אט
 הילקוױט. ניארריס jvj און שרעדמער

 פרעדדענט האט יזאגפערענ״ו דעם אױף
 ילעגאילער דער ב״ט באיזענט דך נארפעיס

v אעדושאנק׳צאגס די pc דיט m\ •אוג 
מניאן. אינטערנ״״עאנאל זער

 אין א*ז נאכדיטא; nr״•* דעטזעי״נען
 געװארען אם;עהאי>טען טארסילס חאטעל

פון נאארד עחזעיזיטױו דעס םון כייטינג א

a > י p נ >
או און םוי״דס *סעגטראל דעם  <״נ

 גאגד יארק״♦ דו ט־ייטער אװ יזאונסיל
 נײגעװאױנט וזאבען ׳עי/ןזיגגער און •ערס
 אױפגענוםען איו דארט און מיטעג דעם

טראגע. אינדדצאנקשאן n געװארען
 באשפראכען איז מיטענ דעם אױף
 םון שטעלוגג ועאקציאגעחן די נעױארען

 •אדטייאײעקייט דיער ריכטער, טאנכ־ג
 כאיפיאסען איז עס און ױגיאגס^ ,ד נעכעז

 עס םאר״טװײגען. iv ניט ד#ס געױ^ורע;,
 א אנצושאנגען נעװאדען נאיעי״אסען איז

 כאװעטגג, ^ן1אנטײאיגדדעא:ק״ טענטיגע
ס״נונג. עפענטיליכע די אױםפואװעקען

 קא״ א אױסגעקיינען האט טיטינג דער
 בא־ גענוי זיך זאר װאס דרי/ סון ריטע
 אױסארבײםען און ילאגע דער ריט יזעגען

 בא* אגטי־אינדדטאנק״עאן די וױ ■ילענעה
 װערט עס װערען. געפיהרט זאיל װעגונג

 ארום טע; פאר א אין ד*ס ערװארטעט
 סארעםענטציכען ׳עױן קאמיטע די זאיל

י,אטי- די טאן. צו ראטזאם איז עה װאס

,1921 אאריר, »עז16 <3טרײטא
 נע• ביאױפטראנט אבער איז דרײ םרן ט?ג

 טעדיסאן דעם געטען פו באיד װארען
 רע״ ער״פטער דער פאר גארדען סקװער

 װאס ריכטער יענע נעגען סאנסטראציע
 זײט דער אױף גע״טטעילט אפען דך האבען

 דיער װאש אכטעגדיג ניט קאפיטאיל, פין
 און אומיארטײאימ, זײן צו איז םייכט

 גילײך אילעטען נערענטיגקײט אױסטײילען
 וױ אדב״טער די ׳רײכע די וױ אריסע ,ד

האויטאיליסטען. די
 געכיאבט באקאנט גיכען אין װעט עס
 כיעייכאן אין םיטינג דער װען װערען

 װערען אסגעהאילטען ועט גארדען םקװער
 עס רעדנעי. די זיין װעי״ען עס װעג און

 די װערען ארױסגדטטעילט געװיס װעלען
 אמעריקאנעד דער סון רעדנער בעסטע

 «רא- אגדערע סיצע אױך און כאװעגונג,
 סי״ דער און סערזעגציכקייטעז, גיינענטע

<אגת נאנצע דאס אױסרוחנרען װעט ^טינג

װערען. נאכגעמאכט ניט קען בלענד דער און —

GERECHT1GKEIT—(JUSTICE)
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דעה אין ענדערונג קיץ פארלױפיג
םיטואציע קלאוק

 איז יארק נױ אין סיטואציע קאאורת ד
 דער םון םאר^ױוי אין זעלבע. די אלץ גאך
 שוין זאל מען ׳§אסירט ג#רניט האט װאך

זיכער. עטװאס זאגעז קאנען
 חאט אסאסיאײעאן״ ״פראטעקטיװ די
 געילאזט גארניט ױניאן דער דערװײיל נאך

 םרן צײטונגען טרײד די אין און וױסען,
 פאר־ אין איז קלאוהמאגוםעקטשורערס די

 ערשינען, גארניט אויך װאך דער pc <ױף
 עפעס״װיסען באמטיםט קאנען זאל כיען
 אילזא, נאך, דארף מען האלט. עס װאו

 גע־ קילארער װעט זאך די ביז אוװארטען
בא^עכאטים. די םצד װערען מאכם

קילאוקמא־ אונזער אםבאלאנגט װאס
 אאעםאי װי איצט, זי איז ױניאז, כעי

 װיל מען אז איז ימיד. ידע אויף מטא״ק
 מעהר נאך איצט, דאס זאבען, טען *אזר

 ^פעץ ברײט א זי האלט כיאל, א^ע זוי
 אין םאר קוכיט װאס אלעס אויף אויג
 תןר םון הערען די און אינדוסםריע דער

 גע־ איהר ײעלעז אסס׳ז״ ״פראטעקטיװ
דרעטלענדיג. כאפען ניט װיס

 דדפאינט דער האט װאך לעצטע
 גע־ ױניאז סלאוקמאכער דער פון באארד

 סיע״ א אײנעם מיטיגגעז, צװײ האס
 דעם און אװענמ, מיטוראך מיטיננ, שץל

 שבת באארד דעם ג£רך מיטינג ען4רעגעי
ביינאבט.
 באארד דז^אינט םון מיטינגען בײדע

 איז עולם דער רוהיגע, גאנץ געװען זײנעז
 קיײ אויןי איז עס געלאסען, גאנץ נעװען
 םינדסטער דער נעװען ניט פנים נעס׳ם

 קלאוהמאכער די יטרעק. םיז אױסדרוק
 דיס״ גוט א םאר זיך מיט ^טעלס ױניאז

 פוז מיטנלידער די יארםײ ציפלינירטע
 אוז ל*נע די גוט םארשטעהן ױניאן ךער

 ױניאן דער םון םיהרער די מיט צוזאמען
 ^ריט נעקסטעז דעם אויף זײ װארמען

 דיס״ אזא חאבענדינ באלעבאםים. די פון
 םיהרער קײן דארוי ארמײ ציפ^ינייטע

 קאז װאס דעם פאר שרעק אין זײז ניט
 דיך חאט גײסט חנר אט און פאסירען.

 מי- בײדע אויף אויסגעדריקט בולט נאנץ
באארד. דזשאינט םון טינגען
אםי־ אלע איז ארבײט געװעהנליכע די

סלאיס־ ד«ר טון דעראארטמענטס און מעס

 אלע װי ׳אן איצט געהט ױניאן מאכער
 די סון קעפ די מענעדדצןערס, די און מאל
 דער מיס םאינומען זיינען אםיסעס, אלע

 אױף ױניאן־טעטיגקײט. באיטטענדיגער
 דדטאינט סון מיטינג ספעציעלען דעם

 דעריבער איז אווענט, מיטװאך באארד
 קאםיטע, באזונדער א נעװארען ערװעהלט

 עק^אף/ אימידיאײט אן ״קאמיטע די
 מא־ איצטיגען דעם אין זיך זאל װעלכע
 די היטען צו אפגעבען באזונדערס מענט

לאנע. אזא פון אנטוױקלונג סעגליכע
 איםידיאײט אן ״קאמיטע דער אין
 די געװארען עױועהלט זיינעז עק״טאן״

ב. ורעזידענט :פערזאנען םאלגענדע
 מא־ פדעזידענט וױיס טער1 ׳שלעזינגער,

 מע־ דדטענעראל םײנבעת, י. זיגםאן, ריס
 לואיס באארה דדשאינט םון נעדז׳טער

 דדטאינם פון טשערםאן פינקאװסחי,
 און סעקרעטער, לאנגער, לואיס גאארד,

 .K׳n פון םרעזמורער קאפלאװינדמ, םילי■
 זײן וועט קאמיטע ספעציעלע די נאארד.

 האלטען װעט באראטונג, ^טענדיגעד איז
 אנט־ מעגליכע אלע אויןי אוע אםען «ז

 װען איז סיטואציע דער אין װיקלונגעז
 גלײך זי װעט נוימיג, זײז נאר װעט עס

 דדטאינט גאנצען םון מיטינג א אײנדופען
ױניאן. דעד סון בעאמטע אלע און כאארד,

_______)15 זייט אויף (^לוט

 «פאנגט 25 לאתאל ױניאן זױיסםמאכער
אוגאניזאציאנס־קאמפײו מבעדייגעו א

 דדש. פון מיטיגג לעצטען דעם אויח
 אינ־ וױיסט און דרעס דער אין באארד

 אנ־ געװארען באישלאסען איז דוסטריע
 לואכיפײן ארגאניזאציאנס אן צופאנגען

 צװישען ספעציעל ׳יארק גױ גרײטער אין
װײסטםאכער. די

 25 לאקאל. ױניאן װײסטסאכער די
 דער אבער ױניאן, גרויסע א טאקע איז

 אר־ פראצענט 100 ניט װײט איז טרײד
 קלאוק *sh לכייטל, איז, דאס װי גאגיזירט,

 נאך ז׳״יגען יארק נױ גיײטער אין טרײד.
 זוײסט־יטע־ ארגאניזירטע ניט גענוג דא

 ארבײטס־באדינגונ־ די װעלכע אין פער,
 ױניאן די אין װי ערגערע צןך א זײנען גען

 mw יענע פון באסעס די כאטיע ״עעפער,
 ארבײ־ זײערע נאך אייניגעס *גיבען פער

 אנ״עליסען פון אפצוהאלטען זײ כדי טער,
ױניאז. װײסטמאכער דער אז זיך

 גע־ געפאסט אלזא, איז, בא^טלוס א
 ארגאגיזא־ ברײטען א אנצופאנגען װארען
ך יענע ארגאדזירען צו קאמפײן ציאנס  ד

 אננעםיהרט װעט קאכיפײז דיזער םער.
 מיט האכמאן דדעולױס בדודער םון װערען

 נאםירליך מענישעץ. סטעף גאנצען א
 אויפ־ אונטער׳ן זײן אויך־ ארבייט די װעט
 םון מענעדדג&ער דזשענעראל דעם םיז זיכט
 האל־ .m ברודער באארד, דזישאינט דעם

ארגאניזאציאנס־ אין האט װעלכער פעריז,

 סלאוסמאבער פװ ספרייק נענעראל כאססאנ׳ןר
נעםפםפלט גאנצען אין כמפם

 א מיט געמעלדעט געװען איז עס װי
 ״גערעכטינקײט״ די אין צוריק װאכען •אר
 פאנוםעקטיטו־ 9 געװען דעסאלט נאר איז

 מיא־ דער אין םארבליבען זײנען װאם רערס
 הא־ װעלכע אסאסיאײשאן, נוםעקט^ררעס

 פאדערונ־ די נאכגעבען ג׳עװאיט ניט בעז
ױניאן. דער םון געז

 האבען מאנוםעקטשורערם 9 יענע םיז
 דער מיט געסעטעלט און אפגעריםעז 3 זיד

 פאדע־ װניאנס דער גאכגעבענדיג ױניאן,
 נאך זײנען אלזא, גאנצעז, אין רונגעז.

מאנױ זעקס אסס׳ן דער אין פארבליבעז

םעםינפםי'געםעםעלם אין סםױיס הלאוהםאכער
םינםי• אין סטרײ<ן קלאתןסאכ^ר דער

 איז סטרײק דער ניעןסעטעלט. איז נעטי
 גרעסטער דער געגען געװארעז געפיהרט

 בײטאפ מטאדט, יעגער איז קלאוק־סירטע
 האט סטרײס דער און סטײז, און סטוירן

צײט. מאנאטען דרײ כמעט געדויערט
זו הויפט די  איז םםרײק דעם אין א̂י
 ׳טטײדארבײט. םיז םראגע די נעװען
 אײנםיהרען צוריס געװאלט האט פירמע

 םאר־ האט, ױניאז די און עטיק־ארבײם
דעם. געגען געקעסםט זיו, יטטעהט
 אין געמעלדעט געװען מוין איז עס װי

 אין סטרײס דער איז ״גערעכטיגהײט״, די
 םון אױםזיכט אונטער׳ן געװען סינסינעטי

לעצ- און יערעלמטײן ײ״ס־פרעזיחןגט
 םטריײן דעם געלונגזח איתם איז אדוו

 ער האט סעטעלטענט וועגען סעטילען. [1
:מעלעגראמע םאלגענדע די נעיטיקט צ

 געסע- סינםינעםי אין סטרײס דער״
 אגריםענמ אן אונטערגעעריבעז מל׳ט.

םםײן. און סמויח םירםע דער ט ט
 ויאױארבײם ם*י מרײבט אנריטענט יעך
< מיניםום א יייו  מויא• די װײדמדסקי
 וחנרען קאנטראלירט זאי עס אזוי ײי מ*

ר װײחעעס י מ  ססײלם, םיניטום די אי
 אײ איו זאמנן אנדערע «אר «» W ייז

 ארבימריײ ®אר גןטויחנן •ממעלאזעו
ijJ• מאדקומען דארוי ארביטריחאאז די 

וואכען." צ\וײ נעקסטע ד ז א
י י ^ ׳םםר"ס דעם איז יימו הויוט א

םאל־ ארבײםער רי חאבען איבײט׳ א־
 סםרײ׳י נויאוחנ די m גאיואתען ־ג

w ז ® י?ע1 w p גראטו^ ויד ממעז 
ם זײער םים עז * ת מ  r אויטתיער. י

מו אוגזעחנ יי אא rw יזג
* $m i * * r** ו + י י ז ייו ®

 גוטערמאז, יברודער םינסינעטי םון ױניאן
 אין אז אויםגעפאסט, האט װעלכער

 די װערען יגעמאכט ניט זאל יארק נױ
 האט דאס םירמע. יענער םון ארבײט

 אונזער םון היילוי דער כ^ט געטאן ער
 םון הילף דער םיט אוג אינטערנעשאנאל,

 קלאוק־ יארקער נױ דער םרן באאאטע די
 איז גוטערמאן בדו׳ולער ױניאן. םאכער

 ער און סינטינעטי אין צוריק איצט שױן
 סינסינע״ דער םון נאמע׳ן. אין אונז, בעט

 באדאנקען צו ױניאן יןלאוקםאכער מי׳ער
 אלע און באאמטע, אינפמרנעשאגאל די

 דעד פון באארד דזשאינט םון כאאםםע
 װאס הילף דער םאר ױניאז, קלאוקםאכער

 םון צײט דער דורך באקוסען דא האט ער
םטרײק. דעם

 א^ע באשעםטיגען װעלכע פעקטיטורערס,
 מיינט, דאס ארבײםעף. 70 ארום צוזאםען

 גאנ* אץ ככיעט יטוין איז סטרײק דער אז
געסעטעלט. צען

 דעם פון םיהרונג גוטער דער פאר
 םער־ םאלנענדע די קרעדיט יןומט סטרײק

 מענעדזשער דער סנײדער, אב. :זאנען
 פרעזידענט װײס אונזער ױניאז, דער םון
 ביד דער ראטשטײן, ברודער םאזען, א.

 ברודער ױניאן, דער פון אײדזשענט נעס
 אפעדײטארם םון טשערמאז םינקעלשסײן,

 טיטער־ דער קורלאנד, ברודער און לאקאל
באארד. דזשאינט םון טאן

 זין האט באװאוסט װי סטרײק, דער
 נע־ א סון רעזולטאט א אלס אנגעפאנגעז

 מאנוםעיזט״טורערס די װאס בריו*, וױסען
 ארבײטער, די צו ארויםגעשיקם האבעז

 זײ אז ערקלערט, האבען זײ װעלכעז אין
 הא־ נ\ט מעהױ ױניאן דער מיט װעלעןע

 גע־ אבער האט ױניאן די מאן. צו בען
 מיט װעלען זײ און װארט איהר זאגט
טאן. צו האבעז יא איהר

 די אז זאגען, צו איבעריג איז עס
 זײנען װאס ארבײטער די שטיצט ױניאן

 טאן עס װעט זי און םטרײק אין נאך
 בײ צורית זײז װעלעז םטרײקער אלע ביז

שעפער. געסעטעלטע אין ארבײט, דער

י וױ ר ד ע כ א ם ק או ל ען ק ל ע ן װ ע ר ע י ם פי ע עין ך ט ש ר אי ע מ
n דער ®ון באארד דזשויגפ דעם צוזאםען שםעלען װאס לאקאלס די «ון םימגלידער 

אן קלאוקםאנער  קא; קלאסישע מים םאי ערשטען דעם פײערען יאחר דעם װעלען ױני
בעלער. און צערםען

 זוגםא; קאנצערט קלאסישען א חאבזגו װעלען ,9 לאקאל םימ צוזאמען ,1 דאקאל
טע7 (צװישען םטריט טע34 חויו, אפערא מאנחעטזןן דער אין מאי, םען1 דעם ב״גאכט,

״״ זנװענױם)• *צ8 און
איםם G2 םענםער, סאציאליסםישען חארלעם אין קפנצערם א חאבען װעם 3 יאקפי

שריח. דער אין אזייגער 10 אנפאנגען זיד װעט קאנצערם דער ססמײ®. טע106
לײסעאום, לייב*ר בראגזװזל אין בײטאג^ ?וגטאג קאנצער® א חאבען -וועט 11 לאקאל
ן באל, און קאנצער® » חאבען װעם 17 יאקאל י צוױיטע 142 קאםיכא, סטײװעסעגם י

^ ?יך װעם קאגצערם דער עװעגױ* א ט ^ג ען אנג ®ריח. דער אין ®זײגער 11 אגו
מ 28 לאקפל ײ און קאנצערט א געבען װן ן בא י  איםט 62 / סזןנטער ״סאציאײיםטישען י

ך װע» קאג*^־® חנך חארלזנם. םטרי®, טע106  דער און ט*ג נ«י אזײגער 8 אמאנגען וי
״ אװענם. אין אייזגער 8 ביז גזוךדיערען װקמ באלל

ױ ■ארק אין באלד, און קאנצערם א ווןבען װעט fc לאקפל םע110 װעסם 3 יעלעס, זו
ען סםריט, מעג . - יארק. סעגטדאי אנ
 פון םיטגלידער די פאר אײנםריט ורײער איז בעלער און מיכצערטען דיזע אלע *ו

 באקומען צו זײנען ײעלבע םיקעםס, םיט באזארגען אבער זיך דארזי סען לאקאלם. י1
אז. דער פון ןפיםעס n אין ̂ _ ױני

m f t יקעטס. מיט זיךבאזארגען לאקאלס דערםאגטע די פון םימגלידער די*
ן »דװער«ײוםענטס די orqfT אײנימלחײטעז סעמר «אך ו  דעם אין לאקאיס די ו

״ *גזנמכטיגתײ ;•

 דע״ סענ טען ערפאהרוננ. סך א ארבײם
 ארנאניזא־ דער אז ערװארטען, ריבער
 ױניאן דער ברענגען זאל קאמפײן ציאנס

רעזולטאטען. געוױגשטע די
קאס־ אמאניזאציאנס דער װאס דאש

 נים איז אננעפאנגען איצט װערט פײן
 א חןם סאר דא איז עס זאך, צוםאל קיין

גרונט. נוטער
 אײ אונז גיט האלפערין ברודער וױ

 נים צײט ^אננער א פון יטױן איז בער,
 װײסם די אין ״ביזי״ גרויסע אזא געװען

 צײט די או און איצט, אי״ז עס װי ״עעפער,
 אר־ ארגאניזאציאנס םאר גינסטיג איז

 םיכטי• א אנםיהחען נאר דארו״ מעז בײט.
 ארבײטער, די צװישען פראפאנאגרא נע

רעזולםאטען. גוטע ברעננעז םוזען עס װעט
 פראפאגאגדא אזא פון קאן געװענליך

 רעם איז סטרײקס׳/ ״סימעל ארױסקומען
 גאר דאס איז אבער טאמענט איצטיגען

 ארבײםער די למשל, ׳װען נױטיג. ניט
 זא״ שאפ װײסט ארגאניזירטען נים א םרן
 םאר שאם זײער מאכעז צו באשליסען לעז

 בשום זאל םירםע די און ׳שאפ ױניאן א
 נאר־ איז ׳נאכ:עבען װעיען ניט דאפ אנםן
 ארויסצױ ארבײטער די איצט נױטיג ניט

 אזײ איז טיײד א-ן סטרײק. אין רופען
 באקימען;ע־ גיט פשוט קאן טען אז ׳זיוב

 :ע;וג ד,אט ױניאן די און אדבײטער ג\נ
 רי אט װאו שעפער, ױניאן אין פלעצער

 איבײ״ זעצען זיך גלײך ר.אגען ארבײטער
 אלזא, װאלטעז, ארבײטער יענע טען.
 ױניאן א אין ארבײטען בלײבען װי סײ

 ארבײטס־באדינ־ בעסערע אונטער יטאו,
 נע״ דעם םון בםילא װעלען זיי און נוגגען,
 באקומען דעם דורך קאנען זײ יוױנען.

 דער ארבײם. דער צו פלאן בעסער א
 אין שױן איז ארגאניזאציאנס־קאמפײן

גאננ. םולעז
 נאנץ צו איצט עס נעוזט אלגעמײן אין

 וױיסם דער פון אםיסעס אלע אין לעבעדינ
 איצמ איז עס ױניאן. דרעסמאכער און

אמאל. געװעז איז עס װי אנדערש סך א
 זיעען דרעסטאבעך און װײסט רי אז

 אםענעם א פון צײט איז סטרײקער גוטע
̂אטוי  םון שוין איז בא^עבאטים, די טיט ל
 אבער, סכרײק נאכ׳ז באװאוסט. לאננ

 גאנצען דעם יאזען לײדער, ׳זײ פלעגען
 איז אבער איצט ״אויסרינעז״. גיך זיענ

 אוים־ שטרענג װערט עס אנדעױט, נאנץ
 דאס אלעס אז ױגיאן, דער פון געפאסט

 לעצ־ דעם דורך האבען ארבײטער די װאס
 זאל בלייבען, זא^ געװאונען, סטרײח טען

)14 זײט אױף (שלוס

אינהאלט־םארצײכניס
17 גוםער ״גערעכמיגקײם״

 חנניש. ד. םאהם
י. — װײסמםאכער.

ט  ײאד די .2 זיי
 די צו אויערוף

שעהנהאלץ.
ט ײ  קאגװענ־י ארבײטער סיעציעלע די .3 ז

 נײעם לאנגער. ל. — אלבאגי. אין שאן
מידאדעלמיא. און אגא4שיר םון

ט ײ אן דרעסםאכער און סקוירם די .4 ז  ױני
אי יז װאנדער. ה. — .23 לאקאל  י

 - .35 יאקאי «ון ■רעסער די צו װערטער
ברעסלאװ״ דזיש•

ײט  עדױקײשאגאל אינטערגע׳ןואנאל דער .5 ז
פינג דעיארטמעגם.  דזשויגט *ון טי

־־־ ױניאו. קל^וקטמנער דער ®ון באארד
לאננעד. י.

ט ײ ײ .6 ז װ  באארד דזשוינט y.t םיטינגען נ
 4א*נדום»רין דרעם און װײםם דער אין

מאיןאװ• יו. מ. — ״
ט  לאקאל אין ארבײט קי^םטרוקםױוע .7 זיי

 ירײ• םײנמ װאס קאטלער. פ. — .1
ש. (פסח חײםץ ר. געדאנ?עז)~דז ע מ ע ה

על. רעדאתטאריס ®רן .8 כ ^י אי א נ
ן קאויםאל .9  ם*רים אין ארבײ® ױ

ק. יאתר 2000 א טים לי• — יורי  םי
הראנץ.

מ ײ ױ קריג בירגער דער .to ז  —איפאליזג י
 •ארעו װאס דרײ בוירד. װ. אירא

- (פעליעגאו). וױהיער. ז״ ־
ט ײ ^ אויסערליכע אונזער .11 ז  — •אליטי

ר בוכװאלד. נ• מ). ■סח •י םקי ) —
שםואלזאחז. ם.

ט ײ OK — (געדינ®). וןונגער־סארש .12 ז
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זײט
זייט


